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حين ك�نت المق�بلة التي اأجرته� منى ال�س�ذلي مع الم�ست�س�ر ط�رق الب�سري تقترب 
من نه�يته�، في برن�مج "الع��سرة م�س�ًء" على قن�ة )دريم( الف�س�ئية الذي ُبثَّ في الث�ني من 
م�ر�س الم��سي، اأي بعد اأقل من اأ�سبوع من اإ�سدار لجنة الإ�سالح الد�ستوري تعديالته� 
المتمثلة في من�ق�سة  ة كليهم�  الطرف�ن ج�نًب� مهمَّ الب�سري، و�سع  المقترحة تحت رئ��سة 
في  وا�ستغرق�  اللجنة،  لقرارات  توجيهه�  اأمكن  التي  والنتق�دات  والتبريرات  التف��سيل 
اإلى  موؤقًت�  المتق�عد  الق��سي  اأع�دت  التي  العظيمة  الثورة  ب�س�أن  يفكران  الأخيرة  الدق�ئق 
ا على ثن�ء الب�سري على ذلك الجيل الذي ق�د الثورة ونجح  ميدان الق�نون و�سن�عته. ردًّ
في اإنج�ز م� لم يتمكن جيله من تحقيقه، توقفت ال�سيدة ال�س�ذلي قلياًل ثم ق�لت ل�سيفه�: 
"اأعظم اإنج�ز لكم اأنكم على الأقل ح�فظتم على اأنف�سكم. لم تف�سدوا، لم تتلونوا، وبقيتم 
على الجمر ل�سنوات طويلة." )1( لن يجروؤ حتى اأ�سد منتقدي الب�سري على الختالف مع 
فكرة اأن الق��سي والمفكر الذي يتمتع ب�حترام وا�سع َظلَّ في الوقت نف�سه، بعيًدا عن الف�س�د 
وملتزًم� ب�سدة ب�لإ�سالح ال�سي��سي والتنمية الوطنية على مدى عقود. ب�لرغم من ذلك، ف�إن 
اإطراء منى ال�س�ذلي على الب�سري وفكرة "عدم التلون" خالل م�سيرته المهنية الطويلة كمفكر 
ن��سط، قد يثير اعترا�َس، اأو على الأقل، امتع��َس بع�س من الذين هم على دراية ب�لتحول 
الفكري المثير للجدل للب�سري، اأو "هجرته"، كم� ت�سمى ع�دة، من القومية ال�ستراكية-

العلم�نية نحو �سكل و�سطي )اأو نحو التي�ر الإ�سالمي اأو المعتدل( من الإ�سالم ال�سي��سي. بداأ 
 الب�سري جنًب� اإلى جنب مع العديد من مع��سريه اأمث�ل محمد عم�رة وعبد الوه�ب الم�سيري

اإ�سالمية في  وفهمي هويدي وع�دل ح�سين بتبني الدف�ع عن مواقف �سي��سية واجتم�عية 
فترة اأواخر عهد ال�س�دات، بعد نحو م� يقرب من عقدين ك�نوا خاللهم� يمثلون وجوه 
ل ظهورهم،  الي�س�ر الم�سري ومنتقدي الجم�ع�ت ال�سي��سية – الدينية في البالد. لقد �َسكَّ
اأواخر  الم�سري  الد�ستور  من  الث�نية  الم�دة  لإ�سالح  كداعمين  الخ�سو�س  وجه  على 
محور  ل  �سكَّ للت�سريع،  الرئي�سي  الم�سدر  الإ�سالمية  ال�سريعة  جعل  بهدف  ال�سبعيني�ت 
تحول هذا الجيل نحو الإ�سالم ال�سي��سي. وتحول هذا الجيل كم� هو معلوم لم يكن ح�لة 
فريدة، بل هو مجرد نموذج واحد عن ظ�هرة ع�مة �سهدته� منطقة ال�سرق الأو�سط خالل 

�سنوات ال�سبعيني�ت والثم�نيني�ت )2(.
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الفكرية،   الب�سري في منت�سف م�سيرته  التي اتخذه�  الكبيرة  اأن هذه الخطوة  ورغم 
ك�نت  اإ�سالميًّ�،  مفكًرا  بو�سفه  حي�ته  وبداية  الي�س�ر  عن  ارتداده  ب�لفعل  دمغت  والتي 
ان�سموا  ارتبط به� هو وَمن  التي  الي�س�رية  ال�سك والعداء لدى بع�س الأو�س�ط  اأث�رت  قد 
ذلك  يوؤدِّ  لم  مثلم�  الي�س�ر.  مع  تم�ًم�  يقطع �سالتهم  لم  ذلك  ف�إن  التحول،  هذا  في  اإليه 
يوؤكده  الداخلي كم�  ب�لتن�ق�س  اأو  ب�لنته�زية  ب�ته�مهم  الجمهور  لدى  �سمعتهم  ت�أثر  اإلى 
الثالثين �سنة الأخيرة ب�حترام  ال�س�ذلي. بل تمتعوا بدًل من ذلك وعلى مدى  تعليق منى 
التي  الجم�هيرية  والمنظم�ت  ال�سي��سية  والحرك�ت  المثقفين  دوائر  في  ن�سبيًّ�  وا�سع 
بلوغ  من  خ��س  ب�سكل  الب�سري  تمكن  وقد  الم�سري.  الأيديولوجي  الطيف  تغطي 
ال�سبعيني�ت  اأواخر  اأع�د اكت�س�ف نف�سه في  الثق�فية الوطنية منذ  ال�س�حة  مك�نة فريدة في 
واأوائل الثم�نيني�ت ك�سوت و�سط بين الإ�سالميين الم�سريين والتج�ه�ت العلم�نية. هذه 
لجم�ع�ت  المحتمل  والزعيم  المرغوب  الحليف  موقع  في  الب�سري  و�سعت  المك�نة 
اأ�س��ًس� بقي�مه�  اإن�س�ئه�  لحظة  تميزت  منه�  وكل  كف�ية،  وحركة  الو�سط  حزب   مثل 

ال�سي��سية  الألوان  جميع  من  الأع�س�ء  وتوحيد  الط�ئفية  النق�س�م�ت  تج�وز  هدف  على 
والأيديولوجية)3(. في الآونة الأخيرة، و�سع المجل�س الع�سكري الأعلى ثقته في الب�سري 
التعديالت  ب�سي�غة  المتعلقة  الجهود  لرئ��سة  ب�رز  ق�نوني  وكمفكر  توافقية  ك�سخ�سية 
الثورة  عليه�  ُبِنَيت  الم�ستركة" التي  "الأر�سية  وتعزيز  تروم �سون  التي ك�نت  الد�ستورية 

بدًل من تغليب م�س�لح فريق دون اآخر والمخ�طرة ب�إحداث ان�سق�ق في المع�ر�سة.

الم�سرية  الم�ستركة"  "لالأر�سية  الب�سري  فهم  اأن  اإلى  هن�  الإ�س�رة  من  لبد  اأنه  بيد 
ف�إن  ذلك،  من  بدًل  البالد.  لمواطني  الم�ستركة  الم�س�لح  مجرد  من  بكثير  اأكثر  يعني 
هو  جيله  ولدى  خ��سة  المفكر  هذا  لدى  الق�سوى  ب�لأهمية  حظي  قد  وم�  مهم  هو  م� 
المثل الأعلى الذي يقبع بعيًدا خلف م�سطلح "الأر�سية الم�ستركة" الم�سرية، وب�لتحديد 
في  الم�سريين  توحد  التي  الجم�عية  الهوية  مفهوم  اأو  الم�سرية،  ب�لخ�سو�سية  ي�سمى  م� 
�سعب منف�سل ومتميز عن ال�سعوب الأخرى. هذه الأولوية نف�سه� ب�س�أن الت�أكيد والحف�ظ 
الد�ستورية على �سرورة  اللجنة  التي ظهرت من خالل تركيز  على الخ�سو�سية الم�سرية 
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اأوائل  الب�سري منذ  ًن� رئي�سيًّ� في فكر  الم�سرية، ظلت مكوِّ ب�لجن�سية  الدولة  تمتع رئي�س 
تعريف  ال�سراع لأجل  ب�أن  القول  المب�لغة  قبيل  لي�س من  الواقع،  ال�ستيني�ت. في  �سنوات 
الفترة  منذ  الب�سري  لجيل  َل هدًف� محدًدا  �َسكَّ الم�سرية  الجم�عية  الذاتية  وتحرير وتعزيز 
التي تجند فيه� اأع�س�وؤه في طليعة المثقفين الملتزمين في عهد عبد الن��سر بهدف قي�دة 
الثورة ال�ستراكية نحو هدف ال�ستقالل الوطني وحتى يومن� هذا. وب�لرغم من اأن الأزمة 
دفعت  1967م،  ع�م  بعد  الن��سري  الم�سروع  اإخف�ق  طرحه�  التي  وال�سي��سية  الفكرية 
الب�سري ومع��سريه اإلى الفح�س النقدي لم�سروعهم القومي، وب�لت�لي اإع�دة ت�سوره عبر 
هدفهم  ف�إن  ال�سبعيني�ت،  نه�ية  في  جديًدا  اإ�سالميًّ�  ط�بًع�  منحه  "ح�س�ري"  نظري  اإط�ر 
المركزي ب�س�أن ا�ستقالل ك�مل لالأمة وللفرد الم�سري َظلَّ ث�بًت�. والواقع اأن الب�سري اأكد 
موؤخًرا اأن هذه الق�سية ب�لذات هي التي ك�نت تحدد الوجود ب�لن�سبة لجيله ق�ئاًل: "اأن� من 
الجيل الذي �سكلت فكرة ال�ستقالل الوطني ب�لن�سبة اإليه اأهم ق�سية في حي�ته... كل حي�ته 

ووجدانه وعواطفه ارتبطت بهذا الأمر".)4(

وتطوره  الوطني  ال�ستقالل  حول  الجيلي  الب�سري  م�سروع  ولدة  تتبع  خالل  من 
الأخير،  هذا  كت�ب�ت  عبر  الجديد  الإ�سالمي  �سكله  اإلى  الن��سري  �سكله  من  بدًءا 
بو�سفه  الم�سروع  لهذا  المتميز  ال�ستعم�ري  بعد  م�  الفهم  هذا  اأن  الدرا�سة  تو�سح هذه 
عودته  اأ�سهمت  وقد  الفكرية.  رحلته  في  مرحلة  كل  حدد  قد  للهوية،  بن�ٍء  م�سروَع 
القومية  المهمة  نف�س  ا�ستكم�ل  في  بعده�  اأنتجه  الذي  والفكر  الإ�سالمية  البوابة  عبر 
وهي  ال�ستعم�ر،  من  الم�سري  ال�سعب  لتحرير  ال�ستيني�ت  في  تبنَّ�ه�  قد  ك�ن  التي 
م�ستقلة  الحديثة  الم�سرية  للهوية  اأ�سيل  نموذج  بن�ء  عبر  الروح  كم�  الج�سد  تحرير 
الحديثة. للحي�ة  معي�ًرا  اإ�سك�لي،  وب�سكل  يمثل،  ك�ن  الذي  الغربي  النموذج  عن   تم�ًم� 
 في هذا المعنى، ينبغي اأن ُيقراأَ فكر الب�سري في مجمله بو�سفه واحًدا من ماليين الإج�ب�ت
لدعوة ا�ستج�بة  الع�لم  اأنح�ء  جميع  في  ال�ستعم�ر  بعد  م�  مرحلة  مفكرو  قدمه�   التي 

"فرانز ف�نون" Frantz Fanon لدول الع�لم الث�لث لبتك�ر مفهوم جديد لالإن�س�ن ل تتقيد 
هويته ب�لمق�يي�س الأوروبية.)5(
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ُتبَنى عليه هوية م�سرية م�ستقلة،  اأو الوافد الذي قد  البديل الأ�سيل للنموذج الغربي 
الم�رك�سية  الفكرية  خلفيته  ق�دته  لقد  التراث.  في  دوًم�  يتجلى  ك�ن  الب�سري،  فكر  في 
لل�سعب  الجم�هيري  الوعي  بو�سفه  م�دية  ت�ريخية  م�س�مين  وفق  التراث  ليت�سور 
خالل  في  ويتطور  الموروثة  القيم  يكتنف  الذي  الت�ريخي  الكي�ن  بمعنى  الم�سري، 
حققته  الذي  الك��سح  النت�س�ر  ك�ن  حين  في  التحرير.  ب�تج�ه  الثورية  ال�سعب  م�سيرة 
في  عليه�  المن�سو�س  العربية  ال�ستراكية  اأن  ال�ستيني�ت  في  الب�سري  اأقنع  قد  الن��سرية، 
الم�سروع  ف�سل  اأدى  وقد  التراث،  حركة  توجه  تعك�س  بحق  ك�نت  القومي  الميث�ق 
اقتن�عه  اإلى  ال�سبعيني�ت،  في  الإ�سالمية  ب�ل�سحوة  متبوًع�  1967م،  ع�م  في  الن��سري 
 بخالف ذلك. لقد بداأ الب�سري، من بعد ذلك، ب�لنظر اإلى ال�سريعة بنف�س الطريقة التي ك�ن

ينظر به� �س�بًق� اإلى الميث�ق بو�سفه� الإط�ر الأ�سيل الُمَخّول له لبن�ء الأمة والهوية الم�سرية 
الب�سري لفكر  الإ�سالمية  المرحلة  في  ال�سريعة  اأ�سحت  النحو،  هذا  على   الم�ستقلة. 
لعملية التطرق  خالل  من  الجم�هير.  تج�سده  الذي  التراث  لنف�س  اآخر  وجوًدا   تمثل 
اإلى  الب�سري  خالله�  من  و�سل  الفكري" intellectual hybridization التي  "التهجين 
ب�لإرادة  العتراف  اإلى  اأو�سلته  والتي  التراث،  عن  الم�رك�سي  م�سطلحه  عبر  ال�سريعة 
ال�سعبية وب�ل�سريعة كوجهين اثنين لنف�س ال�سلطة الأ�سيلة، ف�إن هذه الدرا�سة تلقي ال�سوء على 
الكيفية التي األقى من خالله� الب�سري نف�سه في مع�سلة ع�سية ال�ستفت�ء الد�ستوري، مع�سلة 
تتمحور م� بين الثورة التي اأحدثته� الجم�هير وبين الحف�ظ على ال�سريعة التي تت�سمنه� الم�دة 

الث�نية من د�ستور النظ�م القديم.

1-  ب�سمة �لمرحلة ما بعد �ال�ستعمارية
ب�لن�سبة لط�رق الب�سري وجيله، ُوِلَد م�سروع ال�ستقالل الوطني ع�م 1956م، عندم� 
اأعلن جم�ل عبد الن��سر اأم�م مواطنيه اأنهم �س�دة م�سيرهم، ثم اأثبت ذلك حين �سلمهم قن�ة 
ال�سوي�س وطرد الإمبري�ليين الغربيين. لقد حولت هذه التجربة مفهوم ال�ستقالل الوطني 
تحدي�ت  معه�  حملت  وجودية  ح�لة  ب�تج�ه  �سي��سي  و�سع  من  العربي  والع�لم  لم�سر 
1956م  الع�م  من  الأخيرة  اأ�سهر  ال�ستة  الب�سري  ي�سف  ب�لفعل،  م�ستقلة.  هوية  ت�سكيل 
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نف�سه  اأخرى"، حين وجد  اإلى  "تحول من ح�لة  "زلزاًل" من خالله�  قد مثلت  بو�سفه� 
بعد ذلك محماًل ب�سعور العبء والقلق الذي يعتري اإن�س�ًن� ا�ستيقظ فج�أة على وقع حريته 
الوجودية)6(. الب�سري الذي وجد نف�سه فج�أة وقد ان�سغل ب�أ�سئلة الهوية واأطروح�ت )من 
بواجب  الأخالقي  ب�للتزام  الجديد  ال�سعور  بنف�س قدر  تفعل؟(  اأنت؟ وم�ذا  واأين  اأنت؟ 
الم�س�ركة في "الجهود الع�مة"،)7( �سيبداأ م�س�ر حي�ته الطويل بو�سفه مثقًف� ملتزًم� ون�سيًرا 

للق�سية القومية.

لتكن الأمة م�ستقلة ب�ل�سكل الذي فهم به الب�سري ورفق�وؤه -نظريًّ�- و�سع الوطن، 
حين ك�نوا يعملون لإنج�ز اأهداف عبد الن��سر في الوحدة القومية وتقرير الم�سير والعدالة 
الجتم�عية؛ حيث ك�ن يعني النتم�ء اإلى اأُمة قد اأدركت ذاته� الحقيقية والأ�سيلة، وبذلك 
تكون قد حققت لرع�ي�ه� الحرية الجم�عية التي ب�سرت به� الرواية الت�ريخية الهيجلية. في 
م�س�ر العمل على تحقيق هذه الأهداف، التي ت�سكل في مجموعه� الهدف الوا�سع الذي 
الفترا�س�ت  من   � بع�سً يت�سمن  هوؤلء خط�ًب�  بنى  الم�سري،  والفرد  الأمة  تحرير  ت�سمنه 
والمف�هيم والقيم التي ا�ستمرت ث�بتة لديهم خالل حي�تهم كله�. ينطبق هذا ب�سكل خ��س 
على الب�سري الذي زودته درا�سته واعتن�قه للفكر الم�رك�سي اأواخر �سنوات الخم�سيني�ت 
م�سيرة  بو�سفه  للت�ريخ  الهيجلية  الروؤية  مثل  الت�ريخية،  الم�دية  ب�فترا�س�ت  وال�ستيني�ت 
التي  الجدلية  لمفهوم  الم�رك�سية  ال�سي�غة  واإع�دة  الإن�س�ن،  تحقيق حرية  نحو  تنتهي  ل 
تقود هذه الم�سيرة مثل ال�سراع الطبقي، والتع�ريف الم�دية للهوية والوعي بو�سفه� نت�ًج� 
للوجود الجتم�عي للفرد. مثلم� �ستو�سحه المح�ور المتبقية من هذه الدرا�سة، ف�إن هذه 
الت�ريخية والق�نونية وال�سي��سية لمن يمكن  الفترا�س�ت تمثل دلياًل مر�سًدا في الكت�ب�ت 
ت�سميته "الب�سري الم�رك�سي" و"الب�سري النيواإ�سالمي".)8( بداية، لنعد اإلى المق�لت التي 
كتبه� الب�سري في ال�ستيني�ت للمجلة الي�س�رية ال�سهيرة "الطليعة"، والتي اأر�ست دع�ئم �سهرته 
بو�سفه "واحًدا من اأهم الوجوه ال�س�بة" التي تمثل "جهود المدر�سة ال�ستراكية العلمية في 

الت�ريخ الم�سري".)9(



كر��سات علمية   5 10

من الم�ستحيل اأن نقلل من اأهمية اإ�سدار الرئي�س جم�ل عبد الن��سر للميث�ق الوطني 
في 21 م�يو 1962م، ب�لن�سبة لن�س�ط الب�سري بو�سفه مفكًرا ملتزًم� وك�تًب� في ال�ستراكية 
العلمية خالل ال�ستيني�ت. ب�لإ�س�فة اإلى تو�سيح الأجندة ال�سي��سية والقت�س�دية للدولة التي 
تت�سمن طرح م� ُاعُتِبر اأنه حتمية الحل ال�ستراكي، تن�ول الميث�ق دعوة اإلى درا�سة الت�ريخ 
الم�سري الذي من �س�أنه اأن يوفر لبرن�مج الإ�سالح ال�ستراكي العربي المنظور الت�ريخي 
انبروا  الذين  المفكرين  عديد  من  واحًدا  الب�سري  ط�رق  ك�ن  ُقُدًم�.  للم�سي  ال�سروري 
لال�ستج�بة لهذه الدعوة. في مطلع ال�ستيني�ت، بداأ الب�سري ب�لبحث في الُقَوى الجتم�عية 
وال�سي��سية والقت�س�دية التي حملت عبء ال�سنوات الح��سمة الممتدة بين نه�ية الحرب 
الع�لمية الث�نية وت�ريخ انقالب ال�سب�ط الأحرار؛ وليبداأ ب�لت�لي م�سواره؛ لي�سبح الموؤرخ 
الع�س�مي المحترم الذي اأ�سبح عليه اليوم.)10( وفي حين اأن و�سع الب�سري الن�سبي كموؤرخ 
�س�ب و"ه�ٍو" جعله خ�رج ك�در الموؤرخين الأك�ديميين الذين ك�ن يقودهم "محمد اأني�س" 
المكلف من قبل الدولة بـ "اإع�دة كت�بة الت�ريخ الم�سري الحديث منذ الحملة الفرن�سية اأو 
منذ اأواخر القرن الث�من ع�سر اإلى الوقت الح��سر بطريقة علمية وا�ستراكية"، ف�إن م�سروع 
اأني�س ك�ن قد األهم الق��سي ال�س�ب الذي تجند للم�س�عدة في هذه المهمة الكبيرة. وقد بدا 
هذا وا�سًح� في كت�ب�ت الب�سري في "الطليعة" في منت�سف ال�ستيني�ت والتي تبين اعتم�د 

ُكتَّ�به� على اللغة، والمف�هيم والفترا�س�ت ال�ستراكية العلمية".)12(

المث�ل،  �سبيل  على  الم�سري"  الت�ريخ  في  1946م  "ع�م  بـ  ُمَعْنَونة  ورقة  في 
اأدت  ت�ريخية  رواية  الب�سري  يقيم  1965م،  ع�م  للطليعة  الب�سري  كتبه�  والتي 
اثنين:  جدليين  بتطورين  مدفوعة  الإنجليز  �سد  1946م  ع�م  انتف��س�ت  اإلى 
وتو�سع  الح�كمة،  والنخبة  الم�سطهدة  الجم�هير  بين  طبقي  �سراع  تبلور 
في ودورهم  ال�سراع  هذا  م�ستوي�ت  فهم  من  الن��س  ن  َمكَّ الذي  ال�سعبي   الإدراك 

حله.)13( مق�ل الب�سري الذي يبداأ بنه�ية الحرب الع�لمية الث�نية في 1945م، يحدد م�سدر 
دين�ميكية المجتمع الم�سري في مرحلة م� بعد الحرب بو�سفه� توتًرا بين �سك�ن وادي النيل 
الذين يحملون روؤى ا�ستقاللية وبين المحتلين البريط�نيين. تحت "�سغط الجم�هير"،)14( 
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كم� يقول الب�سري، ح�ول الإمبري�ليون الأج�نب والم�سريون "الرجعيون" قمع ال�سعب 
اإلى الجالء. وح�ولوا في الوقت نف�سه، من  لمنعه من الخروج لم�س�ندة الدعوة ال�س�ملة 
اأخرى، �سرف الجم�هير بعيًدا عن فكرة بن�ء "تح�لف" م�سري مع بريط�ني� بو�سفهم�  ن�حية 
المح�ولة وا�سًح� ع�م 1946م، عندم�  لهذه  الذريع  الف�سل  اأ�سبح  دولتين م�ستقلتين.)15( 
اندفعت الجم�هير في اأعم�ل ال�سغب بعد انت�س�ر اأدلة مكتوبة تثبت طلب النظ�م الم�سري 
1936م.   لع�م  الأنجلوالم�سرية  المع�هدة  اإلغ�ء  ولي�س  مراجعة  البريط�نية  الحكومة  اإلى 
� في نمو الوعي الجم�عي  ي�سف الب�سري في مقدمة المق�ل هذه ال�سنة بو�سفه� معلًم� ه�مًّ
والهوية الوطنية للم�سريين، اأو بكلم�ت الب�سري، لتراثهم. بت�أطير ع�م 1946م وفق هذا 
المعنى الكبير، والإقرار ب�أنه مع نه�ية الحرب الع�لمية الث�نية اأ�سبح "�سراع الم�سريين �سد 
الوطني  ال�ستقالل  لأجل  الكف�ح  الب�سري  يقدم  تراثهم"،  من  جزًءا  البريط�ني  الحتالل 

بو�سفه طريقة ل�ستكم�ل الهوية الم�سرية .)17(

مقدمة مق�ل الب�سري هذه في ع�م 1946م، تحيل ب�تج�ه فهمه غير التقليدي للتراث 
يتطور  والذي  ال�سعب،  اإرادة  في  يكمن  الذي  الم�سري  الت�ريخ  من  حيًّ�  عن�سًرا  بو�سفه 
الم�دية  النظرة  هذه  ظهرت  وقد  الحرية.  في  م�سيرهم  تقرير  نحو  الثورية  حركتهم  مع 
الب�سري ع�م 1966م  كتبه  مق�ل مهم  في  بروًزا  اأكثر  ب�سكل  للتراث  المتميزة  الت�ريخية 
عن  دف�ًع�  وذلك  الخ��سة")18(؛  الملكية  مفهوم  "في  مراوغ:  لكن  ب�سيط  عنوان  تحت 
لالأيديولوجية  خطيرة  انتق�دات  �سن  قد  ك�ن  خط�ب  �سد  العربية  ال�ستراكية  خ�سو�سية 
الجديدة للدولة على اأ�س��س اأن عقيدته� ال�ستراكية هي ا�ستيراد اأوروبي ومتع�ر�سة ب�لطبيعة 
مع القيم المحلية المتج�سدة في التراث.)19( وكم� يج�دل هوؤلء "الرجعيون"، ف�إن الحق 
في الملكية الخ��سة، تحديًدا، هو مكون اأ�سيل في الهوية الم�سرية ويجب الحف�ظ عليه؛ 
على  العرب  توارثه�  والتي  الإ�سالم  به�  اعترف  التي  الأ�س��سية  الموؤ�س�س�ت  من  واحد  لأنه 
مدى قرون منذ عهد الر�سول". وا�ستج�بة لهذه المط�لب�ت، طرح الب�سري ق�سية مدى اأ�س�لة 
التراث بحيث يتوافق مع الرواية  اإع�دة تعريفه لمفهوم  التي تتوقف على  العربية  ال�ستراكية 
الم�رك�سية الرئي�سية حول الت�ريخ كم� تظهر في �سميم النواة الفل�سفية للم�سروع الن��سري.
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جوهر اإع�دة ال�سي�غة التي يقيمه� الب�سري للتراث تكمن في ت�أريخه للمفهوم. على 
عك�س ا�ستدع�ء "الرجعيين" للتراث كم� لو ك�ن ج�سًم� ل ت�ريخيًّ� من المع�يير الأخالقية، 
التي  والزمنية  الم�دية  م�سر  تجربة  في  وت�ريخي  م�دي  اإط�ر  في  ب�إر�س�ئه  الب�سري  يقوم 
ينجز  وهو  الدين�ميكية.  وطبيعته  ت�ريخيته  على  الت�أكيد  لغر�س  وذلك  ب��ستمرار؛  تتطور 
هذا التحويل من خالل التع�مل مع التراث بو�سفه �سكاًل من الوعي الجم�عي الم�سري 
ب�إيج�ز  م�رك�س  اإليه�  ي�سير  التي  تلك  الت�ريخية،  للم�دية  الأ�س��سية  الق�عدة  على  وتطبيقه 
في مقدمة كت�به "م�س�همة في نقد القت�س�د ال�سي��سي" حين يقول: "لي�س وعي الن��س هو 
الذي يحدد وجودهم بل اإن وجودهم الجتم�عي هو الذي يحدد وعيهم".)21( وهكذا 
الم�سريون  فيه�  يكت�سف  التي  الخ��سة  الت�ريخية  ب�لظروف  ُكلِّيًَّة  متعلًق�  التراث  ي�سبح 
اأنف�سهم في الوقت الراهن، والذي يتغير كلم� تغيرت هذه الظروف. ويحتوي التراث، 
والفل�سفية  الأخالقية  الآث�ر  على  الواعي(،  الم�سري  الفرد  )كم�  ت�ريخيًّ�  نت�ًج�  بو�سفه 
النقطة،  هذه  لتو�سيح  الح�سر.  �سبيل  على  به�  ًف�  معرِّ يكون  اأن  دون  الم��سية  للع�سور 
 يوؤكد الب�سري اأن التراث يقدم م�سمونه الت�ريخي بو�سفه "قيم الم��سي الحية التي تدفع
اأ�س�لة ال�سراع الذي  نحو الم�ستقبل بم� ينفع الن��س، نحو ازده�رهم الم�ستقبلي، ونحو 

يخو�سونه".)22( تحمل الجم�هير، بو�سفه� الف�عل الرئي�سي في الت�ريخ، هذا المحتوى)23( 
الجم�هير  اأن  اإلى  الإ�س�رة  وعبر  لحركته�.  درا�سة  عبر  فقط  ي�ستخل�س  اأن  يمكنه  الذي 
احت�سدت في موقف داعم للقومية العربية في لحظته� الت�ريخية الح�لية التي تمثله� م�سر 
اأن الحركة القومية العربية هي "التج�سيد الحي للقيم وللتراث"  الن��سرية، يعلن الب�سري 

في الوقت الح�لي.

للب�سري،  تبًع�  العربية،  القومية  الت�لي من  الف�سل  العربية بو�سفه�  ت�سترك ال�ستراكية 
في اأ�س�لة هذه الأخيرة وت�ستمر في توجيه التراث الذي يتجلى داخله�. عالوة على ذلك، 
التراث  على  حر�سه  العربية  لال�ستراكية  الرئي�سة  الوثيقة  ي�سكل  الذي  الميث�ق  في  يظهر 
 حين يعك�س طبيعته الحية والدين�ميكية. وب�لرغم من اأن الثورة تطورت منذ ذلك الحين، 
ف�إن الميث�ق ل يزال "دليله�" الرئي�سي؛ لأن الوثيقة ك�نت تج�سد الطبيعة الواعية والمتطورة 
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للثورة التي اأنتجته وب�لت�لي "نظ�ًم� للخالي� الحية والمتجددة" مع "بنية تت�سع بم� فيه الكف�ية 
لت�سع حركة التجربة الثورية".)25( ب�لن�سبة للب�سري، هذه القدرة الخ��سة لتوفير المب�دئ 
بو�سفه  الميث�ق  اأ�س�لة  م�سدر  هي  للثورة  المتغيرة  الظروف  مع  تتكيف  التي  التوجيهية 
�سلطة في الق�س�ي� ذات الأهمية ب�لن�سبة للثورة. اإنه يرى �سي�غة الميث�ق لموقفه من الملكية 
الزراعية الخ��سة كتج�سيد �سغير لهذا ال�سكل من المب�دئ التوجيهية المتكيفة. في هذه 
النقطة ي�سير الميث�ق اإلى اأن "التطبيق العربي ]لال�ستراكية[ في ميدان الزراعة ُيوؤِْمن - على 
النحو الم�ستمد من الدرا�سة ومن الخبرة - ب�لتملك الفردي لالأر�س �سريطة اأن ل يوؤدي 
الم�ستمد  النحو  "على  هي  هن�  الرئي�سية  ف�لعب�رة  للب�سري  ب�لن�سبة  الإقط�ع".  اإلى  ذلك 
في  الحق  يقيم  ل  الميث�ق  اأن  على  كدليل  ذلك  يقراأ  اإنه  اإذ  الخبرة"،  ومن  الدرا�سة  من 
ب�لملكية  اإيم�نه  اأن  يعني  ذلك،  من  بدًل  بل،  مبداأ،  "لذاته�" وبو�سفه�  الخ��سة  الملكية 
"الدرا�سة  ك�نت  اإذا  الم�سري.  الت�ريخي  للواقع  والخبرة"  "الدرا�سة  بـ  مرهون  الخ��سة 
 والخبرة" تقترح اأن الملكية الفردية هي نت�ج ا�ستغالل الإن�س�ن لالإن�س�ن الآخر، والحيلولة 
دون ال�سيطرة ال�سعبية على و�س�ئل الإنت�ج، والإبق�ء على وجود الطبقة الراأ�سم�لية، اأو ب�أي 
"الكتف�ء  الُمَتَمّثَلين في تحقيق  �سلًف�  المقررين  الثورة نحو هدفيه�  اإع�قة حركة  �سكل م� 
والعدالة" لكل الم�سريين، اإذن لن يكون للميث�ق، وفًق� لقراءة الب�سري، اأن ي�سمح حينئذ 

ب�لملكية الخ��سة.  

هكذا، ووفق قراءة الب�سري، ف�إن مرونة المب�دئ الإر�س�دية في الميث�ق ب�ل�سبط ورف�سه 
الت�أكيد المطلق على مب�دئ �سواء ك�نت عربية اأو اإ�سالمية )مثل الحق في الملكية الخ��سة(، 
هو م� يجعل منه اأ�سياًل. وعبر الأولوية التي يوليه� الميث�ق لحركة تقدم الثورة الم�سرية، 
والتي �ستعزز بطبيعة الح�ل من مب�دئ الم��سي وب�لت�لي تحل محله�، يثبت بذلك م�س�همة 
بـ  و"الرجعيون"  الإ�سالميون  يرمي  المق�بل،  في  للتراث.  الم�ستمر  التجدد  في  الميث�ق 
"اأغالل الم��سي" على هذا التقدم لغر�س الحف�ظ على مبداأ قديم ب�لرغم من م�سيرة الت�ريخ 
القيم الخ��س بع�سر �س�بق قد ل يمكنه  اآف�ق جديدة للوجود حيث نظ�م  الم�سري نحو 
للم��سي  والأخالقية  الفكرية  التق�ليد  ب�أن  القول  يعني  ل  هذا  تفهمه�.   حتى  اأو  بلوغه� 



كر��سات علمية   5 14

يمكن تج�هله� ونبذه� لأجل قيم اأخرى جديدة. وعلى العك�س من ذلك، ي�سر الب�سري 
التي  التطور  مراحل  اأو  التراث،  ت�ريخية  فهم  عبر  اأوًل  يتكون  الثوري  التفكير  اأن  على 
اجت�زه� للو�سول اإلى �سكله الراهن، ومن َثمَّ مراجعته في �سوء الظروف الح�لية؛ بحيث 
يتم الحف�ظ عليه في �سورة من��سبة يمكن ا�ستخدامه� لتج�وز العقب�ت الت�ريخية المحددة 
التي تعوق تطور الثورة ح�ليًّ�. اإذا ك�نت المعرفة الم�ستوردة اأو النم�ذج التف�سيرية ق�درة على 
الم�س�عدة في اإحداث عملية المراجعة هذه وفي الوقت نف�سه تحريك الفكر الم�سري؛ 
عدم  ذلك،  على  عالوة  الخط�أ،  من  ف�سيكون  الثورة،  اأهداف  اإنج�ز  من  يقترب  بحيث 
الم�رك�سية  المف�هيم  مثل  الأجنبية  الفكر  بنى  الفكري" على  اإن"النفت�ح  به�.  ال�ستع�نة 
فهم  مميزات  اأهم  من  واحدة  ذلك،  على  بن�ًء  فهي  العربية،  ال�ستراكية  عن  تخبرن�  التي 

الب�سري للتفكير الثوري الأ�سيل كم� يمثله الميث�ق. )28( 

لتبرير  الملكية"  مفهوم  "في  مق�له  في  الب�سري  اأنفقه  الذي  الأمين  الفكري  الجهد 
ب�سكل  م�سروعه  عليه  يراهن  لم�  تثمينه  يك�سف  العربية  لال�ستراكية  الثق�فية  الأ�س�لة 
يتج�وز كثيًرا م�س�ئل الإ�سالح القت�س�دي وال�سي��سي. كم� هو الح�ل مع و�س�ئل تحقيق 
ال�ستقالل للفرد والأمة الم�سرية، ف�إن تط�بق الم�سروع مع اأولئك الذين يتوجه اإليهم ُيعَتَبر 
يتط�بق مع  اإل عبر م�سروع  يتحكم في م�سيره  اأن  اإذ ل يمكن لأحد  الأهمية،  ب�لغ  اأمًرا 
التف�سير الأكثر  اأن  اإذن،  انه�ر هذا الم�سروع بعد هزيمته ع�م 1967م، بدا،  ذاته. حين 
الم�سريين والعرب،  به  الذي وعد  للده�سة في تحقيق ال�ستقالل  المثير  لف�سله  و�سوًح� 
كم� ا�ستنتجه الب�سري والكثير من مع��سريه، بدا اأنه ك�ن في الواقع غير متط�بق مع الن��س 
الذين ك�ن يتوجه اإليهم، وب�لت�لي غير ق�در على اأن يواكب تحقيقهم لذواتهم. في �سوء هذا 
اأف�سد الم�سروع  اأين ك�ن يكمن العيب الذي  ال�ستنت�ج، كر�س الب�سري نف�سه لكت�س�ف 
اأطلق لديه �سعًي� لمراجعة الم�سروع القومي في  الن��سري.)29( هذا النوع من ال�ستف�س�ر 
اتج�ه يحفظ وُيَكثِّف من الأهمية الق�سوى التي ك�ن يمنحه� لمبداأ اأ�س�لته وعالقته ب�لتراث. 
الب�سري نحو طرق جديدة لإنج�ز  الت�لية في هذه الدرا�سة ق�سة �سعي  وتعر�س المح�ور 
الح�س�رية  الم�سطلح�ت  اإط�ر  في  �سي�غته  اأع�د  الذي  الك�مل،  ال�ستقالل  هدف  نف�س 
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لخط�ب�ت الخ�سو�سية والهوية الن��سئة التي ك�نت تركز على التراث والتي ازدهرت اأواخر 
ال�سبعيني�ت. لقد اأو�سله �سعيه اإلى ال�سريعة الإ�سالمية التي اأخذت في فكره مك�ن الميث�ق 
القومي بو�سفه� الن�س ذا ال�سلطة وخطة للم�سروع الوطني لبن�ء الهوية الم�ستقلة في مرحلة 

م� بعد ال�ستعم�ر.

2-  �إعادة �لتفكير في �أ�سالة �لم�سروع �لنا�سري
لفهم  مح�ولته  في  ال�ستيني�ت  �سني  اأواخر  الوراء  اإلى  الب�سري  ط�رق  ع�د  حين 
ا�ستدع�ء  اأع�د  الن��سر،  عبد  لدى  الوطني  الم�سروع  وعيب  النق�س  ي�سكل  ك�ن  م� 
ك�ن  وفع�لة.  قوية  ا�ستقاللية  �سي��سة  لدين�  ك�نت  "لقد  اعترته:  التي  الإرب�ك  ح�لة 
الم�س�نع...  اآلف  الن��سر  عبد  اأ�س�س  لقد  به...  ب�أ�س  ل  اقت�س�دي  م�سروع  لدين� 
منه  اأخذ  الأمر  اأن  الب�سري  يعترف  الخلل؟"  ك�ن  اأين  ه�ئلة.  قوة  توؤلف  ك�نت  وكله� 
ال�سوؤال.)30( هذا  عن  لالإج�بة  ال�سروري  المنظور  اإلى  للو�سول  التفكير  من   �سنوات 

�سعى الب�سري، من خالل فح�س ال�ستراتيجي�ت والف�علين الذين ق�دوا المراحل المتقدمة 
الم��سية في الم�سيرة الم�سرية نحو ال�ستقالل، وب�سكل خ��س خالل ثورة 1919م؛)31( 
ليفهم الأ�سب�ب وراء النك�سة الح�لية للحركة القومية. ويبدو هذا وا�سًح� في مق�ل الب�سري 
الأول في الطليعة بعد ع�م 1967م، الذي ن�ق�س فيه الفكر ال�سي��سي ل�سعد زغلول ولفت 
"ال�ستقالل  ب�س�أن  لحركته  يَّْيْن  الأُ�سطوِرِ الهدفين  بين  ينف�سم  ل  الذي  الرابط  اإلى  النتب�ه 
الك�مل" و"الديمقراطية".)32( لقد َمثَّل ت�أكيد الب�سري ب�س�أن الأهمية الحيوية للديمقراطية، 
وعلى الخ�سو�س، لدى �سيغة زغلول القومية لتحقيق اأهداف م�سر، اإقراًرا ثقياًل في اأعق�ب 
هزيمة ع�م 1967م، حين اأ�سبحت الطبيعة غير الديمقراطية العلنية لنظ�م عبد الن��سر غير 
مبررة وا�ستحثَّت الحتج�ج عليه�. لقد بدت تداعي�ت خال�س�ت الب�سري ب�س�أن القومية 
1975م،  ع�م  ن�سره  �سغير  كت�ب  في  و�سوًح�  اأكثر  للن��سرية  ونقده  المبكرة  الم�سرية 
الب�سري  يحدد  الكت�ب،  عنوان  يو�سح  والن��سرية".)33( كم�  "الديمقراطية  عنوان  تحت 
الخلل الرئي�سي للن��سرية في ثب�ت طبيعته� غير الديمقراطية، تلك التي اأ�س�ر اإليه� ب�هتم�م 
ح�ولت  التي  الم�سري  ال�سعب  ت�ريخ  في  الرئي�سية  الأولى  الحركة  بو�سفه�  تحليله  في 
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تحقيق الأهداف الوطنية بدون ديمقراطية. مثلم� كتب الب�سري �س�بًق� في مق�له الم�س�ر اإليه 
يَغ  اآنًف� حول �سعد زغلول، ولد الكف�ح الوطني في م�سر مع جوهر ديمقراطي ك�ن قد �سِ
اأوًل في ال�سع�ر الثوري الذي ا�ستخدمه اأحمد عرابي، "م�سر للم�سريين"، وو�سل به �سعد 
زغلول اإلى النفج�ر الذي حدث في ثورة 1919م.)34( هذا مم� جعل من الديمقراطية 
و�سد  ال�ستعم�ر،  �سد  الم�سريين  �سراع  في  الفع�لة  "الو�س�ئل  �سمن  كونه�  فقط  لي�س 
� حوله� اإلى "تقليد".)35( حين يعلن الب�سري اأن المم�ر�سة  الرجعية والتخلف" ولكن اأي�سً
ال�سي��سية لنظ�م عبد الن��سر ك�نت انقط�ًع� عن "التق�ليد" الم�سرية الديمقراطية التي اأر�س�ه� 
عرابي وزغلول، ف�إن هذا يعني القول ب�أن الن��سرية ق�دت الم�سريين في م�سلك ك�ن مخ�لًف� 

لهويتهم القومية.

الملكية  "في مفهوم  "الديمقراطية والن��سرية" الذي يعك�س م�سيرة مق�ل  بداأ كت�ب 
الخ��سة"، بداأ كدرا�سة عن �سي��سة الدولة الن��سرية وانتهى كنق��س حول اأ�س�لته� ب�لن�سبة 
للهوية الم�سرية. لكن حقيقة اأن هذين العملين يقف�ن على طرفي نقي�س ب�لن�سبة لمحطة 
اقتن�ع  هن�ك  ك�ن  المق�ل،  وفي  المتع�ك�سة.  نت�ئجهم�  اإلى  ب�لنظر  وا�سحة  ع�م 1967م 
لدى الب�سري ب�أن البرن�مج الجتم�عي لنظ�م عبد الن��سر ك�ن ُيوفِّر الأ�س��س المتين الذي 
الخبرة  في  ال�س�ربة  جذوره  على  يوؤكد  جعله  مم�  الم�سرق،  م�سر  م�ستقبل  عليه  يقف 
الم�سرية. وبعد 1967م، ب�لمق�بل، اأ�سبح من ال�سعب القتن�ع ب�أن مثل هذا الم�سروع 

الع�جز والذي انهزم ب�سهولة قد تكون له جذور في اأي �سيء.

ا بحق من الهوية اأو من تق�ليد ال�سعب، ك�ن  اإن القول ب�أن هذا الم�سروع ك�ن م�ستمدًّ
يعني، عالوة على ذلك، افترا�س وجود �سعف مت�أ�سل في الذاتية العربية - الم�سرية وفي 
تراثه�. لهذا ال�سبب ج�دلت اأعم�ل الب�سري في منت�سف ال�سبعيني�ت �سد الأ�س�لة الت�مة 
للن��سرية، بيد اأنه من المهم اأن نوؤكد، من ن�حية اأخرى، اأنه على الرغم من اأن الب�سري ك�ن 
ُبِنَي في عهد عبد الن��سر  اأن النظ�م الذي  قد قرر في نه�ية المط�ف، بعد ع�م 1967م، 
ك�ن زائًف� اإلى حد كبير، ف�إنه اأبقى على فكرة اأنه ك�ن يملك برغم ذلك بع�س الخ�س�ئ�س 
الوجوه  هذه  ال�سعب.  واإرادة  هوية  ب�لفعل  تعك�س  ك�نت  التي  العلي�  المثل  كثيًرا  وَتَبنَّى 
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الأ�سيلة للم�سروع المهزوم ت�سمنت موقفه من الإمبري�لية، وولءه للجم�هير، و ت�أكيده 
على انتم�ء م�سر اإلى العرب كقوم. ومن ثم اأ�سبحت مهمة الب�سري اإذن هي فهم الكيفية 
التي و�سلت به� الحركة القومية في م�سر اإلى اأن ت�سبح م�سربة ومع�قة ب�لتن�ق�س�ت التي 
المتزامن للكف�ح �سد  ال�سعي  اأين ك�ن  ظهرت فيه� حين ذهبت للحرب ع�م 1967م، 
العدو ال�سهيوني لأجل التحرير الك�مل لالأمة العربية في الوقت الذي ك�نت هذه الحركة 

القومية تحرم فيه المواطنين الم�سريين من الحرية ال�سي��سية وحكم اأنف�سهم بديمقراطية؟

الإ�س�رات الوا�سحة في كت�ب "الديمقراطية والن��سرية" لإف�قة الب�سري على وجود 
ال�سي��سية و�سمت  المم�ر�سة  الحديث وفي  الم�سري  القومي  الفكر  تن�ق�س�ت عميقة في 
الروحية  الن�حية  من  اإره�ًق�  والأكثر  فكريًّ�  دين�ميكية  الأكثر  المرحلة  ب�أنه  ثبت  م�  بداية 
والن��سرية  الديمقراطية  كت�ب  ن�سره  بين  م�  الت�لية  �سنوات  الخم�س  خالل  م�سيرته.  في 
وبين م�س�ركته في موؤتمر "القومية العربية والإ�سالم" الذي نظمه مركز درا�س�ت الوحدة 
العربية في بيروت ع�م 1980م، �سيتع�ظم التحول الفكري للب�سري، و�سيظهر الم�رك�سي 
ال�س�بق ذو النزعة القومية العلم�نية بمواقف �سي��سية اإ�سالموية عك�ست هدفه الجديد ب�س�أن 
ال�ستقالل الح�س�ري. الب�سري الذي بدا غير ق�در على حمل نف�سه على الكت�بة للجمهور 
بـ  اأوائل ع�م 1979م، عنونه  اأخيًرا مق�ًل في  الفترة،)36( كتب  خالل جزء كبير من هذه 
"ثالث مالحظ�ت حول الحركة القومية في م�سر" التقط فيه م� ك�ن قد غ�ب عنه في كت�ب 
الديمقراطية والن��سرية، وك�سف عن اإع�دة تق�سيمه لمراحل وحرك�ت القومية الم�سرية 
الن��سرية  به  اتهم  الذي  ال�سرخ  الب�سري  المق�ل، قدم  ب�لتن�ق�س. في هذا  مع ح�س جديد 
ب�لت�أرجح بين الأهداف القومية لال�ستقالل والديمقراطية بو�سفه مظهًرا من مظ�هر ح�لة 
م�ستمرة من "الزدواجية" و"النف�س�م" التي يع�ني منه� الوعي في م�سر وفي الع�لم العربي 

برمته منذ انت�س�ر الفكر والموؤ�س�س�ت الوافدة اأوائل القرن الع�سرين. )37(  

بو�س�طة ت�سكيلة من الأمثلة الُم�ستق�ة من الت�ريخ ومن مرحلة م� بعد انفت�ح المجتمع 
دة الرواية الت�ريخية الأ�س��سية ب�س�أن جدلية الوافد  وَّ الم�سري، َخطَّ الب�سري في هذا المق�ل ُم�سَ
– الموروث الثق�فية والأيديولوجية التي ج�ءت لتحل، في فكره، محل النظرية الم�رك�سية 
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حول ال�سراع الطبقي بو�سفه� القوة الق�ئدة في الت�ريخ الم�سري الحديث. هذا التحول 
"ح�س�ريًّ�"، مم�  ا�ستقالًل  بو�سفه  الوطني  ال�ستقالل  لمفهوم  اإع�دة �سي�غته  �سيوؤطر  اإذن 
�سينقل اهتم�م م�سروعه القومي الذي اأخ�سعه للتنقيح من الف�س�ءات ال�سي��سية والقت�س�دية 
التي �سكلت بوؤرة اهتم�م الن��سرية نحو الأبع�د الفكرية، والأخالقية، والعقيدية والثق�فية. 
ف�إن  الت�سريع الإ�سالمي"،  التجديد في  "رحلة  الب�سري في مق�له الالحق  مثلم� �سيو�سحه 
اأ�س�س الم�سروع الح�س�ري لال�ستقالل ل يمكن اأن تكون �سوى ال�سريعة الإ�سالمية التي 
الراهنة  الظروف والتحدي�ت  �سُيع�د تف�سيره� وفق عملية مبتكرة من الجته�د لمواجهة 
التي تواجهه� م�سر. وقد تم تعميق المف�هيم والمواقف التي اأعلن عنه� �س�بًق� في هذين 
المق�لين بتف��سيل جديدة واأ�سبحت اأكثر �سالبة في م�س�هم�ته التي �س�رك به� في موؤتمر 
الإ�سالمي  الب�سري  لط�رق  منح  والذي  1980م،  ع�م  في  والإ�سالم"  العربية  "القومية 
الجديد فر�سة التوقيت المن��سب؛ ليوؤ�س�س ظهوره الأول م�ستبًق� نظراءه القوميين في اأنح�ء 

الع�لم العربي. 

ونحن نقترب من جوهر التحول الذي خ��سه الب�سري، فمن المهم الت�أكيد على اأن 
هذه اللحظة الدين�ميكية في م�سيرته لم تمثل انقط�ًع� اأو خروًج� عن م�سيرته الفكرية مثلم� 
الخ�طئة  القراءات)38(  بع�س  تفتر�س  قد  كم�  الآن،  حتى  الدرا�سة  هذه  مح�ور  و�سحته 
لهجرته هذه ب�تج�ه الإ�سالم. بل على العك�س من ذلك، لقد بذل الب�سري جهًدا م�سنًي�؛ 
الم�سري من  النموذج  اإط�ر  الواعي �سمن  بق�ئه  الفترة على  في هذه  كت�ب�ته  عبر  لي�سدد 
القومية العربية بف�سل كت�ب�ته التي بداأ به� في �سنوات ال�ستيني�ت. عندم� بداأ الب�سري في 
تبني مواقف  اإ�سالموية - مثل موقفه ب�س�أن اإق�مة حكم ال�سريعة "المع�د تجديده�" - لم 
ي�سبق له اأن برر ذلك عبر نداءات ل�سلطة اأخالقية اإ�سالمية ع�لمية على منوال م� تميز به عدد 
الإ�سالموي  الخط�ب  داخل  المتب�ينة  التج�ه�ت  راأ�س  يقفون على  الذين  المفكرين  من 
اأو  ب�لت�سدد،  يو�سف  الذي  قطب  �سيد  مثل  والثم�نيني�ت،  ال�سبعيني�ت  خالل  الم�سري 
عن  دف�ًع�  الب�سري،  ا�ستح�سر  ن�سبيًّ�.  المعتدلين  القر�س�وي،  ويو�سف  الغزالي  محمد 
دعمه للق�س�ي� ال�سي��سية الإ�سالموية، نف�س ال�سلطة التي دافع به� عن ال�سي��س�ت ال�ستراكية 
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الجم�عي  الط�بع  الذي ي�سكل  الم�سري  لل�سعب  الت�ريخية  الخبرة  القومي وهي  للميث�ق 
هي  ب�لمثل،  الثم�نيني�ت،  اأوائل  في  النه�ئية  اأهدافه  ظلت  لالأ�س�لة.  النه�ئي  المعي�ر  لديه 
نف�سه� الخ��سة بم� قرره م�سروع عبد الن��سر القومي اأي: الوحدة، وال�ستقالل، ونه�سة 
م�سر، والتي يبدو اأنه ك�ن يفكر اأن من �س�أنه� اأن تقود بقية الع�لم العربي في الطريق نف�سه.

واحدة من اأهم الإ�س�رات التي يمكن اأن تدل على اأن مواقف الب�سري الجديدة تمثل 
اأعلن  التي  الت�س�ق  القومي، هي درجة  انقط�ًع� في فكره  اأكثر منه�  الواقع تطورات  في 
به� عن هذه المواقف كمح�ولت للنهو�س بعد هزيمة ع�م 1967م عبر تنقيح – ولي�س 
التخلي عن- م�سروع مرحلة م� بعد ال�ستعم�ر الذي ع�نى من النك�سة. على الرغم من 
اأن العديد من المفكرين �سمن التق�ليد القومية الإ�سالمية في حركة الإخوان الم�سلمين، 
ع�م  لهزيمة  ا�ستج�ب�ت  �س�غوا  قد  ك�نوا  القر�س�وي،  يو�سف  الدكتور  الأخ�س  وعلى 
رئي�سيًّ�  مكوًن�  ال�سريعة  اعتب�ر  في  ا�ستراكه�  في  الب�سري  قدمه�  التي  تلك  ت�سبه  1967م 
ت�سورات  بين  الكبير  التب�ين  يخفي  الت�س�به  هذا  ف�إن  الجديد،  المجتمعي  البرن�مج  في 
هذين المفكرين ب�س�أن ع�م 1967م والقومية العربية. من جهة اأولى اأعلن ال�سيخ يو�سف 
اإنك�ره على عبثية  اأن ع�م 1967م هو - في الوقت نف�سه - دليل ل يمكن  القر�س�وي 
اأي نموذج من الدولة للوحدة العربية وعلى الح�جة اإلى ا�ستبدال نظ�م الدولة العربية ببنية 
اإ�سالمية للجم�عة ال�سي��سية.)39( و�سف الب�سري، من ن�حية اأخرى، هزيمة يونية ب�عتب�ره� 
"تراجًع� في طريق الن�سر النه�ئي" للقوى العربية التي ا�ستخدمت فيه، مبديً� اإيم�نه ب�لق�سية 
اإلى الوراء في خالل العقد الذي ك�ن يف�سله عن ع�م 1967م،  النظر  القومية.)40( حين 
نلتم�س  "جعلتن�  اأنه�:  نعمة مقنعة؛ حيث كتب  اأي�م بو�سفه�  ال�ستة  الب�سري حرب  يوؤطر 
اأ�سبح راكًدا في  اأ�سب�ب الهزيمة، ون�سعى في �سبيل محوه�... ومواجهة كل م� ك�ن قد 
به�  افتتح  التي  الكلم�ت،  م� ك�ن خ�طًئ�".)41( هذه  فوقه  ا�ستقر  ال�سي��سي؛ بحيث  فكرن� 
الب�سري اثنتين من اأهم درا�س�ته النتق�لية، لي�ست كلم�ت رجل ينوي التخلي عن اإنج�زات 
بل  الإ�سالموي،  البديل  ب�تج�ه  فكرية  "هجرة"  نحو  لينتقل  القومية  التق�ليد  في  حي�ته 
م�س�در عن  والك�سف  له�  َبنَّ�ٍء  نقد  عبر  التق�ليد  هذه  لإحي�ء  مح�ولة  ذلك  من  اأكثر   هي 

قواه� الخفية.
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3-  �إعادة �كت�ساف �لح�سارة
جديد  من  العربية  القومية  �سمنه  ولدت  الذي  الجديد  الح�س�ري  ال�سكل  هذا 
الب�سري،  ط�رق  كت�ب�ت  خالل  من  والفكري  الثق�في  ال�ستقالل  على  يركز  كم�سروع 
وكثير من المفكرين الآخرين في جيله في اأواخر ال�سبعيني�ت، ك�ن يعك�س اأنم�ًط� جديدة 
اآن  في  الم�سري  المجتمع  ت�سكيل  وتعيد  تنبثق  ك�نت  التي  والهيمنة  الأجنبي  النفوذ  من 
واحد. وب�لنظر اإلى التكتيك�ت الإمبري�لية الجديدة، اأ�س�رت كت�ب�ت الب�سري النتق�لية اإلى 
اأن المظهر المزعج ب�سكل خ��س للتحدي الجديد للعدو هو الطريقة التي يبدو اأنه ينبثق به� 
من داخل الأرا�سي العربية، والمجتمع، والفرد ذاته في مق�بل تلك الق�دمة من الخ�رج. 
في حين اأن دولة اإ�سرائيل والهدف الأمريكي في ال�سيطرة على النفط العربي يمكنه� اأن 
تكون التمظهرات الأكثر و�سوًح� ل�ستراتيجية الداخل - الخ�رج التي ت�ستهدف الهيمنة 
واإ�سع�ف الدول العربية،)42( اعتبر الب�سري اأن الرغبة في الهجرة لدى الفن�نين والمفكرين 
العرب نحو الدول الغربية و"الأمل في الهجرة الذي يحذو َمن تبقى منهم" هي واحدة 
اأن  اإنك�ره� على  اإنه يقراأ هذا ك�إ�س�رة ل يمكن  للقلق.)43(  التمظهرات الأكثر مدع�ة  من 
الحتالل الأجنبي للعقل العربي هو اليوم اأقوى من اأي وقت م�سى، واأن جيله ب�لت�لي قد 
ف�سل في مهمته لتحرير الفرد العربي وتكوين هوية م�ستقلة لديه.)44( ف�لرحلة نحو الغرب 
لدى هذا الجيل الجديد هي مجرد ع�ر�س من اأهم العوار�س التي حدده� الب�سري خالل 
�سه ب�أنه ي�سكل ح�لة من تبعية الع�لم العربي الثق�فية والفكرية  �سنوات ال�سبعيني�ت فيم� �سخَّ
بتق�سيم  تهدد  التي  الوخيمة  وعواقبه�  الح�لة  لهذه  الب�سري  اكت�س�ف  اإن  الغرب.  نحو 
الجم�عة الم�سرية واإ�سع�ف هويته�، دفعت به لي�ستخل�س اأن جبهة المعركة في المرحلة 
الفكر  مي�دين  في  تكون  اأن  يجب  الوطني  ال�ستقالل  تحقيق  لأجل  الكف�ح  من  الح�لية 
ال�ستقالل  اأهمله� عندم� ركز على  الن��سري  الم�سروع  اأن  راأى  التي  المي�دين  والثق�فة، 

القت�س�دي وال�سي��سي. 

اأواخر  في  الب�سري  نظر  من وجهة  هزيمة 1967م،  في  الذي ظهر  الن��سرية  َعْجز 
الجتم�عي  الن�سيج  به�  تفكك  التي  ب�ل�سهولة  مب��سر  ب�سكل  مرتبًط�  ك�ن  ال�سبعيني�ت، 
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تلت  التي  �سنوات  الع�سر  خالل  الجديدة  ال�ستعم�رية  ال�سغوط  وط�أة  تحت  الم�سري 
الوطنية  الهوية  ا�ستقرار  الظ�هرتين كنت�ج ل�سعف وعدم  الب�سري ه�تين  قراأ  الهزيمة. لقد 
العربية. خ�سرت م�سر حرب يونية، وفًق� للب�سري؛ لأن �سعبه� دخل القت�ل بدون "امتالك 
للذات" الذي ي�سفه الب�سري ب�أنه "اأعتى الأ�سلحة" ومت�ح فقط "لجم�عة متوحدة" حققت 
الآخر".)45( ب�لإ�س�فة اإلى هروب الجيل الم�سري الالحق من المثقفين اإلى  "تميزه� عن 
المجتمع  �سهده�  التي  الوا�سحة  والأيديولوجية  الجتم�عية  النق�س�م�ت  اأثبتت  الغرب. 
الم�سري في مرحلة م� بعد النفت�ح، لدى الب�سري ب�أن الوحدة الم�سرية والتميز الذاتي 
لت�أ�سي�س  ال�سقين  ذو  ال�س�دات  برن�مج  الجديدة.  الغربية  الإمبري�لية  مواجهة  في  َذَوَت�  قد 
اإلى  جنًب�  يتواجدان  نقي�س  طرفي  على  ُمجَتَمَعْين  الواقع  في  اإ�سالمية" خلقت  "راأ�سم�لية 
جنب: الأول يقوده الأثري�ء الجدد المت�أمركون ممن ك�نت تتوجه اإليهم �سي��س�ت النفت�ح 
القت�س�دي والثق�في للرئي�س ال�س�دات، والآخر يموله اإ�سالم البترودولر ال�سعودي ويقوده 
جيل من الإ�سالميين الراديك�ليين الذين اأطلقهم ال�س�دات من ال�سجون. كتب الب�سري في 
وجهي  )اأي  الثنين  وك�أن  الأمر  "يبدو  ق�ئاًل:  ع�م 1979م  في  الوطنية  الثق�فة  ح�لة  رث�ء 
المجتمع( يعي�س�ن في كوكبين مختلفين، كم� لو اأنهم� لي�س� على اأر�س واحدة، في مجتمع 

واحد، وك�سعب واحد" )46(.  

ليبحث عن  الت�ريخ؛  اإلى  الن�بغين،  العلميين  ال�ستراكيين  الب�سري، كواحد من  يعود 
1967م،  لهزيمة  الأول  ال�سبب  بو�سفه�  حدده�  التي  للهوية  الكبرى  لالأزمة  تف�سير 
مق�رنة  قراءة  عبر  واحد.  اآن  في  ال�سبعيني�ت  �سنوات  خالل  الم�سرية  الجم�عة  ولتفكك 
للحرك�ت القومية التي �س�دت في بداية القرن الع�سرين، وفي م�سر الن��سرية، ومجتمع م� 
بعد النفت�ح، اكت�سف الب�سري اأن المجتمع الم�سري والفرد الم�سري قد ُاْبُتِلَي� بح�لة من 
"الزدواجية" و"النف�س�م" لم� يقرب من قرن من الزمن.)47( ال�سبب في هذه الح�لة، كم� 
الغربي ب�سكل خ��س،  الط�بع  الوافد، ذي  العق�ئدي" بين  "ال�سراع  الب�سري، هو  ي�سرح 
وبين الأفك�ر الموروثة، واللذين �س�هم� مًع� في �سي�غة نظم القيم، والموؤ�س�س�ت والِبَنى 
ِته. ب�لن�سبة للب�سري "الجديد" ف�إن  الجتم�عية للحي�ة الع�سرية في م�سر والع�لم العربي ِبُرمَّ
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هذا الزوج من الم�سطلح�ت ) الوافد - الموروث( اأ�سبح طريقة عمل لمنهج جديد في 
التحليل الت�ريخي، والذي يقي�س خ�سو�سية حركة ت�ريخية معينة، ظ�هرة اأو م�سروًع� م� عبر 

تحديد م� اإذا ك�نت اأ�س�سه الفكرية وقيمه م�ستمدة من الوافد اأم من الموروث.)48( 

بو�سفه�  الموروث  الوافد -  بين  ال�سراع  "اكت�س�فه" لجدلية  اأن  الب�سري  يعتبر  فيم� 
عالمة ف�رقة في م�سيرته الفكرية والتي ا�سطرته اإلى مراجعة جدلية لفهمه للت�ريخ الم�سري 
الحديث، من المهم اأن ن�سير اإلى اأن نظريته الجديدة هي تطور مب��سر، ولي�س انقط�ًع� عن 
فكره الم�رك�سي. اإنه على وجه التحديد، يبني ويو�سع من روؤيته التي ن�ق�سن�ه� اآنًف� ب�س�أن 
الوعي الجم�هيري الذي يج�سد التراث ويقف في �سراع دائم في مواجهة الوافد والقوى 
الفريد.  م�سيره�  وتحقيق  الم�سرية  الأمة  تحرير  ب�تج�ه  والراأ�سم�لية  الإمبري�لية  الرجعية 
الب�سري لطبيعة  ب�لمق�بل، ك�ن فهم  ال�سبعيني�ت،  ال�ستيني�ت واأواخر  بين �سنوات  تغير  م� 
والتق�ليد  الإ�سالمية  ب�لن�سو�س  ارتب�ًط�  اأكثر  اأنه  يرى  اأ�سبح  الذي  الجم�عي،  الوعي  هذا 
م�  ع��سر  اأنه  هو  المنظ�ر  في  التحول  هذا  �سبب  اأن  فيه  �سك  ل  ومم�  يعتقد.  ك�ن  مم� 
َي ب�ل�سحوة الإ�سالمية في �سنوات ال�سبعيني�ت، حين اجت�حت موجة قوية من الإ�سالم  �ُسمِّ
ال�سي��سي الأجي�ل ال�س�بة في م�سر من الن��سطين والمفكرين، ثم امتدت بعد ذلك من حرم 
الب�سري، عبر مراقبته لهذه الحركة  ِته. وقد راأى  ِبُرمَّ الج�مع�ت نحو المجتمع الم�سري 
اإ�سالمي،  مظهر  في  يتجلى  وهو  الجم�هير  تعك�سه  الذي  التراث  الجديدة،  الجم�هيرية 
وب�لت�لي يعيد ت�سكيل و�سي�غة الم�سروع الوطني؛ ليتمكن من اأن يعك�س اأ�س�لته ويوجهه. 

ت�سور الب�سري الجديد للتراث بو�سفه اإ�سالمي الط�بع ك�ن وا�سًح� في الت�أريخ التقريبي 
ل�سراع الوافد - الموروث في م�سر الذي قدمه اأم�م نظرائه في موؤتمر الوحدة العربي ال�سنوي 
في بيروت الذي انتظم حول مو�سوع "القومية العربية والإ�سالم". في هذا الموؤتمر اأو�سح 
قة ك�ن فيه� الفكر الموروث يملك اليد  الب�سري اأن هذا ال�سراع ك�ن في الأ�سل جدلية خالَّ
الطولى، لكنه� اأ�سبحت اليوم جدلية مع�دية وخ�رجة عن نط�ق ال�سيطرة العربية بعد اأن تم 
تهمي�س نم�ذج التفكير الإ�سالمي ل�س�لح العلوم الغربية العلم�نية. قدم الب�سري هذا التحول 
بو�سفه "قفزة نحو ال�سفة الأخرى"، ومو�سعه ت�ريخيًّ� في اأوائل القرن الع�سرين، حين تفوق 
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ت�أثير "اأبن�ء الموؤ�س�س�ت الحديثة" على المح�ولة التي ق�م به� "الإ�سالحيون الإ�سالميون" - اأمث�ل 
جم�ل الدين الأفغ�ني ومحمد عبده - لعتم�د الحداثة عبر و�س�ئل اإ�سالمية الط�بع، يقع 
 الجته�د)49( على قمته�. ب�لنظر اإلى العواقب الوخيمة لهذه "القفزة"، لحظ الب�سري اأن: 
اأ�سعف روح النتم�ء  "هذا النتق�ل من الموروث نحو الوافد قد ق�سم مجتمع�تن�، كم� 
بينن� وقوة التم��سك لدين�. لقد اأ�سبحن� ت�بعين لح�س�رة اأخرى، لهثين نجري لمواكبته�؛ 
اآخرون هم من يحددون لن� اأهدافن�، و�سلوكي�تن�، ويفكرون لأجلن�. م� ن�سميه تطوًرا هو 
ا. كيف يمكنن� اأن  في الواقع مجرد تحول وتغيير )لن�سبح مثل ح�س�رة اأخرى(، ولي�س نموًّ
ندعو اإلى ال�ستقالل في حين اأنن� ل ن�ستطيع اأن نميز ذواتن� )عن الآخرين(؟ كيف يمكنن� 
اأن ندعو للوحدة بينم� ن�سكو من انف�س�م؟ كيف يمكنن� الدعوة اإلى النه�سة والفعل الَبنَّ�ء 

بينم� نحن نلهث وراء �سيء اآخر؟ )50(

ب�لإ�س�فة اإلى الحجج التي يقدمه� الب�سري لتبرير موقفه الجديد الداعي اإلى اإق�مة الم�سروع 
الوطني على اأ�سك�ل موروثة من الفكر )واأهمه� كم� �سنن�ق�سه لحًق� هو ال�سريعة(، يو�سح 
هذا القتب��س الت�أطير الجديد الذي اأق�مه الب�سري للكف�ح من اأجل ال�ستقالل بو�سفه �سراًع� 
 بين الح�س�رات. م�ستبًق� ب�أكثر من عقد من الزمن، قبل اأن يعيد كت�ب �سراع الح�س�رات
"الح�س�رة"  اإدراج   Samuel Huntington هنتجتون  ل�سمويل   Clash of Civilizations

هذا  ظهور  يدل  الخ�رجية،  ال�سي��سة  حول  الغربية  النق��س�ت  في  ه�مة  تحليل  كوحدة 
اإلى  ت�ريخه  يعود  �س�مل  عربي  في خط�ب  م�س�همته  على  الب�سري  اأعم�ل  في  الم�سطلح 

زمن المفكرين النه�سويين الأوائل في القرن الت��سع ع�سر.

وت�أثيًرا  نموذًج�  ك�ن  نبي"  بن  "م�لك  الجزائري  الفيل�سوف  فكر  اأن  المرجح  من   
اأوليًّ� ب�تج�ه اإع�دة اإدراج المفهوم الرائج للح�س�رة في الخط�ب القومي في م�سر ب�سكل 
ع�م وفكر الب�سري ب�سكل خ��س. على الرغم من اأن "ابن نبي" ك�ن قوميًّ� ف�إن الح�س�رة 
َلت وحدة التحليل الأ�س��سية في فل�سفته، وهي ال�سمة التي ك�نت تك�سف ت�أثره ب�أعم�ل  �سكَّ
�سيم� جم�ل  ل  الع�سرين،  القرن  واأوائل  ع�سر  الت��سع  القرن  اأواخر  ال�سلفيين  الإ�سالميين 
الدين الأفغ�ني وتلميذه الم�سري محمد عبده.)51( ب�لن�سبة لبن نبي كم� ب�لن�سبة للب�سري 



كر��سات علمية   5 24

ال�سراع  في  ق�سوى  اأهمية  ذات  والفكري  الثق�في  ال�ستقالل  ق�سية  ك�نت  "الجديد" 
نالحظ  اأن  المهم  من  اأنه  بيد    )52( الغرب.  وبين  الم�سلمة  المجتمع�ت  بين  الح�س�ري 
هن� اأنه في حين يظهر ت�أطير الب�سري الح�س�ري لهذا ال�سراع كتطور جديد في اأفك�ره، 
الم�دية  الوطنية  الحي�ة  مج�لت  فيه  تتع��سد  الذي  لال�ستقالل  الميت�فيزيقي  مفهومه  ف�إن 
والأخالقية  والأيديولوجية  )الثق�فية  الم�دية  غير  المج�لت  مع  وال�سي��سية(  )القت�س�دية 
ب�أي ح�ل. بدًل من ذلك، وكم� و�سحه المحور الأول من   والفكرية(، لم يكن جديًدا 
لغة  1956م.  ع�م  منذ  مجمله  في  وجوديًّ�  ك�ن  لال�ستقالل  مفهومه  ف�إن  الدرا�سة،  هذه 
الوطني في �سكل  الب�سري ومع��سروه م�سروع ال�ستقالل  اأحي� به�  التي  التراث والهوية 
�سنوات  منذ  كت�ب�تهم  في   - مركزية  تكن  لم  ولو  حتى   - ح��سرة  دائًم�  ك�نت  مت�أ�سلم 
ك�نت  الن��سر  عبد  خط�ب�ت  كل  الواقع،  في  مجمله�.  في  الن��سرية  ولدى  ال�ستيني�ت 
ت�ستح�سر تقريًب� كل مظ�هر ال�ستقالل التي ا�ستف�د منه� الب�سري لحًق� في اإع�دة �سي�غته 

لال�ستقالل بو�سفه ح�س�ريًّ�.

4-  من �لميثاق �إلى �ل�سريعة
قدمت  التي  الر�سمية  والمالحظ�ت  والنق��س�ت  الم�س�رك�ت  بجالء  اأو�سحته  كم� 
مفهوم  نحو  الب�سري  ل  تحوُّ ف�إن  1980م،  ع�م  والإ�سالم"  العربية  "القومية  موؤتمر  في 
على  بل  فريًدا  يكن  لم  ال�سبعيني�ت،  �سنين  نه�ية  في  القومي  للم�سروع  ح�س�ري 
الدين  "�سعد  ي�سير  العربي.)53(  القومي  الفكر  �سمن  كبيرة  حركة  داخل  انبثق  العك�س 
مالحظ�ته  في  التج�ه  هذا  يذكر  الذي  ال�سهير  الم�سري  الجتم�ع  ع�لم  اإبراهيم" 
ك�نت  والنق��س�ت،  الم�س�هم�ت  من  ظهرت  التي  اإجم�ًع�  الأكثر  النقطة  اأن  الخت�مية، 
تكون  اأن  يجب  والتي  للوحدة"  ح�س�ري  "برن�مج  على  الم�سترك  الم�س�ركين  اإ�سرار 
ينبغي ك�ن  اإذا  فيم�  "م�س�ألة  والتحرير.  والتقدم  ال�ستقالل،  نحو  طريقه�  في  ""من��سلة" 
اأم على الثنين مًع�" - ي�سدد  اأم على القومية  اأن يرتكز على الإ�سالم  ]على هذا برن�مج[ 
اإبراهيم - �سكلت محل الخالف.)54( ب�لرغم من اأن الب�سري)55( ك�ن قد اعتبر نف�سه داخل 
المع�سكر الث�لث، فمن المحتمل اأن غ�لبية الم�س�ركين في الموؤتمر و�سفوه ب�عتب�ره من 
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اإنك�ره للعلم�نية ودعمه لإق�مة  اأن�س�ر الحل الإ�سالمي وه�رًب� من القومية العربية ب�سبب 
ال�سريعة. لرد هذا الته�م، من المرجح اأن يكون الب�سري قد لحظ اأن تحوله الإ�سالموي 
في ه�تين الق�سيتين ُوِلد في خالل مح�ولته اإنق�ذ لي�س فقط هدف ال�ستقالل الوطني الذي 
ا لإنق�ذ هوية عربية متميزة؛ حيث راأى  يكمن في قلب القومية العربية، بل من الممكن جدًّ
للموؤتمر  قدمه�  التي  الورقة  في  القوية  م�سر. خ�تمته  في  الندث�ر  على ح�فة  ك�نت  اأنه� 
توؤكد هذه النقطة؛ حيث يقول فيه�: "ق�دًم� من الق�هرة في هذه الأي�م الع�سيبة، ل �سيء غير 
الإ�سالم حفظ عروبة الم�سري اأو بكلم�ت اأخرى، ل غنى عن الإ�سالم ليح�فظ الم�سري 
اأن بن�ء هوية م�سرية وعربية م�ستقلة - وهي  على عروبته."  بهذا الإقرار، يعلن الب�سري 
المهمة المركزية لم�سروع ال�ستقالل الوطني لم� بعد ال�ستعم�ر الذي حمله هو وجيله 
منذ الع�م 1956م - م�ستحيل من دون الإ�سالم. هذه الخ�تمة تت�سمن النقط�ع الوحيد 
المحور  �سين�ق�سه  وكم�  الجديد،  الإ�سالمي  وفكره  الم�رك�سي  فكره  بين  ح�سل  الذي 
الأخير من هذه الدرا�سة، يخبرن� هذا النقط�ع عن الموقف الجدلي الذي اتخذه الب�سري 
اإلى الإلغ�ء الفوري لد�ستور  بعد ثورة 2011م حين لم ي�ستطع حمل نف�سه على الدعوة 
ع�م 1971م، لي�سطف بدًل من ذلك ل�س�لح تعديله، وب�لت�لي ل�س�لح الحف�ظ على ال�سلطة 

التي تمنحه� الم�دة الث�نية من هذه الوثيقة لالإ�سالم.

�، اعترف نظراء الب�سري من القوميين في موؤتمر بيروت ب�أهمية  في ع�م 1980م اأي�سً
الأولوية الجديدة التي ك�ن يوليه� الب�سري لالإ�سالم وطلبوا منه اأن يو�سح العواقب المترتبة 
الموت  ب�أن  الب�سري  ج�دل  مح��سرته،  تلت  التي  المن�ق�سة  فترة  خالل  في  ذلك.  على 
الو�سيك للم�سروع القومي في م�سر يمكن تجنبه فقط اإذا تم اإدراج الإ�سالم �سمنه ونفي 
اعتم�د  يعني  تقديري،  في  العلم�نية،  نفي  "اإن  واأ�س�ف:  عنه.  الح�لية  العلم�نية  ال�سبغة 
ال�سريعة".)56( ثم تو�سع الب�سري في �سرح كيف اأن ه�تين الخطوتين �ستوؤدي�ن اإلى اإنج�ز 
الأهداف النه�ئية للقومية العربية لأجل توحيد وتحرير وتمكين ال�سعب العربي للو�سول 
اإلى اإحداث نه�سة اأ�سيلة. ولأن العلم�نية هي ا�ستيراد اأيديولوجي وافد - وفًق� للب�سري - 
ف�إن روح الموروث المتج�سد في الجم�هير التي تدعم التج�ه الإ�سالمي �سترف�س النخبة 
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األقى  اإذا  ب�أنه  ب�لت�لي  الب�سري  العلم�نية. ج�دل  طبيعته�  بقيت على  العربية ط�لم�  القومية 
القوميون العلم�نية من م�سروعهم، ف�إنهم �سيوحدون اثنين من اأكثر التج�ه�ت قوة واإبداًع� 
ق�ن الهوة بين العرب بع�سهم في مواجهة بع�س ح�ليًّ�، وهم�: القومية العربية  واللذين يعمِّ
والإ�سالم ال�سي��سي. ب�لإ�س�فة اإلى �سد هذه الهوة الأيديولوجية العميقة في المجتمع، يوؤكد  
الب�سري اأن "نفي العلم�نية" كموقف فل�سفي، واأخالقي ومعرفي �سحيح �سيتطلب اإع�دة 
هيكلة هرم المعرفة العربية - حيث تعتلي قمته الآن النم�ذج العلم�نية الوافدة - بم� يتوافق 

مع البنى الموروثة وعلى راأ�سه� ال�سريعة.

ال�سي��سية  النظرية  ت�أ�سيل  اأن  فر�سية  على  ال�سريعة  ب�س�أن  حججه  الب�سري  يقيم 
يقدم  العربي.  للفكر  تجديد  �سرارة  �ستولد  ال�سريعة  في  والق�نونية  والجتم�عية 
- لالجته�د  اأو   - لل�سريعة  خالًق�  تف�سيًرا  عبده،  محمد  ُخَطى  وعلى  الجديد،   الب�سري 

الإ�سالمية  الح�س�رة  التق�ء  التف�و�س على  تتم عبر  اأ�سيلة  نه�سة  بو�سفه� عملية لإحداث 
دعم  في  الب�سري  كتبه�  التي  الأولى  المق�لت  من  واحد  في  الغربية.  الحداثة  مع 
الحوار  يتو�سط  لأنه  المتجددة"؛  "الأ�س�لة  من  نمًط�  ب�عتب�ره  الجته�د  ي�سف  ال�سريعة، 
ويعلوه�".)57( الأ�س�لة  يوجه  الذي  التجديد  اإلى  و�سوًل  والتجدد،  "الأ�س�لة   بين 

الفقه)58(  في  اأ�سيلة  �سمة  هي  "المرونة  اأن  على  المتكرر  اإ�سراره  في  وا�سًح�  يبدو  كم� 
ي�سمن  للت�سريع  نظ�م  اإق�مة  تم�ًم� على  ق�درة  ت�أويله�  ُيع�د  التي  ال�سريعة  واأن  الإ�سالمي"، 
"م�س�واة ك�ملة وم�س�ركة مت�س�وية للمواطنين من مختلف الدي�ن�ت"،)59( يعتبر الب�سري اأن 
ال�سريعة هي اأ�س��س ق�نوني �س�لح للدولة المدنية العربية. عالوة على ذلك، يعك�س و�سف 
الب�سري لل�سريعة ب�عتب�ره� هيكاًل ت�سريعيًّ� حيًّ�؛ بحيث جعلته المم�ر�سة الق�نونية المرنة 
 � للفقه فع�ًل في كل زم�ن ومك�ن، و�سفه للميث�ق قبل ع�سر �سنوات من ذلك ب�عتب�ره اأي�سً
� اأ�سياًل متجدًدا يدعو اإلى اإع�دة تف�سير متجددة تواكب الظروف الت�ريخية الم�ستجدة  ن�سًّ
الت�أ�سي�سي  الن�س  بو�سفه  الميث�ق  حددت  ال�ستراكية  كت�ب�ته  اأن  كم�  تم�ًم�  للم�سريين. 
م  للم�سروع ال�ستراكي الالحق لبن�ء الأمة الم�سرية الم�ستقلة، ف�إن عمله الالحق ب�لمثل قدَّ
ال�سريعة بو�سفه� خطة للم�سروع نف�سه في اإط�ره الح�س�ري الجديد. ينبغي اأن نذكر اأن 
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المنطق نف�سه يخبرن� ب�س�أن حجج الب�سري المتوالية حول لم�ذا يتمتع كلٌّ من هذين الن�سين 
ب�ل�سلطة؟ كلٌّ منهم� يعبر عن ويعك�س خ�سو�سية الجم�عة الم�سرية )اأي التراث(، وب�لت�لي 

ُكلٌّ منهم� يمثل و�سيًط� اأ�سياًل لتحقيق ا�ستقالله� الحقيقي ك�سعب فريد و�سيد.

اإذا حققت حجج الب�سري المن��سرة لل�سريعة وزنه� النظري فقط في موؤتمر بيروت، 
فيم�  لالأمة ككل.  �سخ�سيًّ� كم�  للب�سري  بلده م�سر،  في  الأر�س  نت�ئج على  له�  ف�سيكون 
يخ�س الث�نية، َعَك�َس دعم الب�سري لل�سريعة موقًف� ر�سميًّ� للحكومة الم�سرية، التي ق�مت 
بتعديل الم�دة الث�نية من الد�ستور الم�سري لإع�دة تحديد الدور الر�سمي لل�سريعة في الجه�ز 
الق�نوني للدولة بو�سفه� "الم�سدر الرئي�سي للت�سريع" بدًل من م�سدر رئي�سي فقط وذلك 
لثم�نية اأ�سهر فقط قبل ظهور الب�سري في موؤتمر بيروت. فيم� يخ�س حي�ة الب�سري ب�عتب�ره 
اأهمية في  الأكثر  الخطوة  ال�سريعة ربم� �سكلت  ب�س�أن  الفريدة  ف�إن نظريته  �سخ�سية ع�مة، 
�، كم� ذكرن�  م�سيرته؛ لأنه� ك�نت تعني ب�سكل مزدوج خروجه من الي�س�ر العلم�ني، واأي�سً
�س�بًق�، و�سعته في موقع فريد من ال�ستقاللية بين التي�رات القومية والإ�سالمية مم� دفع في 
النه�ية ب�تج�ه تعيينه في 2011م من ِقَبل المجل�س الع�سكري الأعلى.)60( وبتقديم الب�سري 
اهتم�م  محلَّ  اأ�سبح  الوطني،  ال�ستقالل  لأجل  حجج  ب�سكل  ال�سريعة  ب�س�أن  لحججه 
واحترام لدى الأو�س�ط الإ�سالمية والقومية على حدٍّ �سواء، واإن ك�ن ذلك ل يزال محدوًدا. 
ب�لرغم من اأن النمط العلم�ني والت�ريخي لخط�ب الب�سري يموقع ال�سريعة خ�رج اإط�ر  ذلك 
اإلى  الدعوة  م�س�ألة  ذلك  مع  يوؤيد  ف�إنه  الم�سلمين،  الإخوان  دعوة  في  يظهر  الذي  الموقع 
اأ�سلمة الق�نون الم�سري مم� يمنح الك�تب ب�لت�لي م�سداقية جديدة في اأعين الإخوان.)61( 

لم يكن الو�سول اإلى هذا ب�لأمر الَهيِّن ب�لن�سبة لن��سري �س�بق ذي نزعة م�رك�سية.

5-  مع�سلة �ل�سريعة
�س�عف  اإ�سالمي  لتطور  الع�مة  الب�سري  �سخ�سية  خ�سعت  الثم�نيني�ت،  اأوائل  في 
من حجم تحوله الفكري. مثلم� بينته هذه الدرا�سة، ف�إن الق�عدتين الرئي�سيتين في فكره 
والتعريف  الموروث   - الوافد  جدلية  في  تتمثالن  اأنهم�  راأين�  اللتين  الجديد،  الإ�سالمي 
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الح�س�ري لال�ستقالل، لهم� اأ�س�سهم�، على التوالي، في قراءته الم�رك�سية للتراث بو�سفه 
وعي الجم�هير وفي فكرته الن��سرية عن ال�ستقالل الوطني. عالوة على ذلك، ف�إن التغيير 
الأ�س��سي في فكر الب�سري الذي رفع الإ�سالم، ومعه ال�سريعة، اإلى م�سف الإط�ر الر�سمي 
للم�سروع الوطني، ك�ن مم� �س�هم في اإع�دة توجيه نف�س المهمة التي ن��سل من اأجله� منذ 
ع�م 1956م والمتمثلة في بن�ء هوية م�ستقلة تقوم على التراث. لكن عمله لت�أ�سي�س �سلطة 
الإ�سالم وفق هذه الإمك�نية اأ�سبح في الثم�نيني�ت والت�سعيني�ت م�سروعه الخ��س الق�ئم 
بذاته؛ حيث �سعى من خالله اإلى اإع�دة تنظيم ميراثه الفكري؛ بحيث يتوا�سل مع التقليد 
الذي تركه ال�سيخ محمد عبده، ذلك الذي �س�هم م�سروعه الإ�سالمي التحديثي كم�سدر 
اإله�م ونموذج للخط�ب الإ�سالمي الو�سطي الذي ظهر فيه الب�سري ك�سوت رائد بعد فترة 
ق�سيرة من تحوله. في خالل هذه الفترة، اأ�سبح لدى الإ�سالم كم� ال�سريعة، في فكر الب�سري، 
�سلطة خ��سة بم� اأنه اأ�سبح طيف التراث الذي انبعث من ج�سد الوعي الجم�هيري الذي 
 ي�سكل الهيكل الت�ريخي لهذا التراث. في ع�م 1994م - على �سبيل المث�ل - اأكد الب�سري  
على ال�سلطة الم�ستقلة لالإ�سالم بو�سفه� الحكم الأعلى للثق�فة الوطنية من خالل قي�دة مجمع 
الفتوى والت�سريع في اإ�سدار حكم مثير للجدل؛ حيث منح مجمع البحوث الإ�سالمية في 
الأزهر ال�سريف ال�سلطة �سلطة فر�س الرق�بة على الأفالم والمو�سيقى والأ�سرطة ال�سمعية 

دون العودة اإلى وزارة الثق�فة.)62(

مب�رك،  ح�سني  ال�س�بق  الرئي�س  حكم  من  الث�لث  العقد  وبدء  الث�نية  الألفية  وب�نته�ء 
تغير تركيز الب�سري من الت�أكيد على �سلطة الإ�سالم وال�سريعة ب�تج�ه م� راآه هو والمجتمع 
ِته كق�سية اأكثر اإلح�ًح� لنفي �سلطة النظ�م الق�ئم بهدف تفكيكه. في خط�ب  الم�سري ِبُرمَّ
الع�سي�ن  اإلى  الداعية  الجهود  في  اله�مة  م�س�رك�ته  مجموع  من  يتكون  الذي  الب�سري 
الد�ستوري،  الإ�سالح  �سيم�  اأ�سك�ل الإ�سالح، ل  اأي �سكل من  ال�س�مل ورف�س  المدني 
ل عودة لفتة من خالل ت�أكيده على ال�سلطة المطلقة  ف�إن تعريفه الم�رك�سي للتراث �َسجَّ
لل�سعب الم�سري في حكم نف�سه. وفي كت�به الجريء المن�سور ع�م 2006م، "م�سر بين 
الع�سي�ن والتفكك"، دع� اإلى الع�سي�ن على ق�عدة اأن نظ�م مب�رك اأ�سبح قمعيًّ� ومنف�ساًل 
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عن �سعبه؛ بحيث اأو�سك في مرحلة اأن يتحول اإلى قوة اإمبري�لية تحتل م�سر، اأو بكلم�ت 
الب�سري "دولة بدون وطن". وهو بذلك ي�سور النظ�م كتج�سيد للوافد لأنه ك�ن يفتقر اإلى 
القدرة على توجيه اأو تمثيل اإرادة الموروث لدى ال�سعب ويعمل على قمعه حين يحكم 
د(، هوؤلء الذين اأ�سبحوا الآن، كم� يقول الب�سري، "يعي�سون  ق َت�سُ مواطنيه وفق ق�عدة )َفرِّ
في غربة داخل وطنهم".)64( مفهوم الموروث الذي يكمن خلف هذا النق��س هو اإرادة 
ال�سعب؛ حيث يقتب�س الب�سري حقه في ال�سي�دة ال�سعبية من عدد كبير من المفكرين، اأمث�ل 
غ�ندي ومكي�فيللي وهتلر، الذين اأعلنوا جميًع� اأن ال�سعب يملك اليد الطولى في العالقة 
"الإ�سالم"  الآخر  الب�سري  موروث  يظل  نف�سه،  الوقت  في  والمحكوم.)65(  الح�كم  بين 
ه�م�سيًّ� في هذا الجهد. فبينم� يقتب�س الب�سري من القراآن الكريم؛ لت�أكيد وتقديم ال�سحنة 
الإ�سالم  ي�ستح�سر  ل  الظلم،)66(  لمواجهة  والمث�برة  الوحدة  اأجل  من  لدعوته  الع�طفية 
اأو ال�سريعة ك�سلطة ك�ن على نظ�م مب�رك اأن يخ�سع له�. يتبنى الب�سري، بدًل من ذلك، 
خط�بً� م� بعد ا�ستعم�ري لال�ستقالل؛ حيث يحتكر ال�سعب دور ال�سلطة الأ�سيلة، الرئي�سية 

وال�سرعية في الم�سروع الوطني.

بعد خم�س �سنوات، ا�ستج�ب ال�سعب الم�سري لنداء الع�سي�ن المدني عبر حركة ك�نت 
تعك�س القيم وال�سكل الذي دع� اإليه الب�سري في كت�ب "م�سر بين الع�سي�ن والتفكك". 
الثورة التي تميزت بروح ديمقراطية بنف�س تميزه� بثق�فة �سي��سية اأكثر منه� دينية، لم تكن 
ا�ستج�بة لغير �سلطة ال�سعب. ولم يكن ب�إمك�ن طرف اأن ين�سبه� لنف�سه، ول حتى الإ�سالميين 
ب�سكل خ��س.)67( في الواقع، تع��سد الدور الب�سيط ن�سبيًّ� الذي لعبه الإخوان مع الوجود 
القوي لأ�سوات ي�س�رية راديك�لية في �سبغ الثورة ب�سبغة ي�س�رية، على الأرجح اأنه� اأث�رت 
ت�سرف�ته  اأن  بدا  الوافد؛ حيث  قبل  من  للثورة  اختط�ف محتمل  القلق من  الب�سري  لدى 
َهة لتف�دي ذلك. يبدو هذا وا�سًح�، على �سبيل  خالل ال�سهر الذي تال الثورة ك�نت ُمَوجَّ
اأي  لهم  الذين  الم�سريين  كل  على  تحظر  التي  للم�دة 75  المقترح  التعديل  في  المث�ل، 
�سكل من الروابط مع الوافد - �سواء ك�نت جن�سية ث�نية اأو زوجة اأجنبية - تولي الرئ��سة. 
مقي��س المح�فظة في مق�ومة الوافد الذي اتخذه الب�سري والذي ك�ن اأكثر م� اأث�ر الجدل 

هو موافقته على تعديل بدل الدعوة اإلى الإلغ�ء الفوري لد�ستور ع�م 1971م.
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لم�س�ألة  الب�سري  اأبداه�  التي  ال�سديدة  المع�ر�سة  منطق  اأن  يبدو  ك�ن  الحقيقة،  في 
الإ�سالح الد�ستوري قبل الثورة، عندم� و�سفه كطريقة لإحداث تغيير �سطحي، �سير�سخ 
المنطق  فهذا  الد�ستور،  في  متج�سدة  واأنم�ط حكمه  �سلطته  في  الخلل  من  ي�سكو  نظ�ًم� 
�سيدفع به ب�سكل طبيعي اإلى تبني موقف بعد الثورة مم�ثل لموقف "عالء الأ�سواني" الذي 
"بعملية تجميل في ج�سم ميت".)68(  اأ�سبه  رف�س عملية تعديل من حيث المبداأ بو�سفه� 
لكن، وكم� تدفع بن� هذه الدرا�سة حول ق�سة "التهجين" الذي اجت�زه فكر الب�سري اإلى 
توقعه، ف�إن هن�ك ره�ًن� اآخر ك�ن ي�سغل الب�سري في م�س�ألة اإلغ�ء اأو الحف�ظ على الد�ستور 
بم� ك�ن من �س�أنه اأن يدفع به نحو الخي�ر الث�ني، وهو ال�سلطة التي تمنحه� الم�دة الث�نية 

من الد�ستور لل�سريعة.

ال�ستعم�ري  بعد  م�  الم�سعى  في  للم�س�همة  ال�س�ب  الب�سري  بدعوة  بداأن�  اأن  بعد 
الأهداف  هذه  لبلوغ  جيله  مح�ولة  تتبعن�  م�ستقل،  وطن  لأجل  م�ستقلة  هوية  ل�سي�غة 
الفترا�س�ت  انتقلت  راأين�،  وكم�  ث�نًي�.  ُجُدد  ك�إ�سالميين  ثم  اأوًل  كن��سريين  الطموحة 
اإلى  الأولى  المرحلة  من  للتراث -  الم�دي  الت�ريخي  ال�ستح�س�ر  واأهمه�  والمف�هيم - 
المرحلة الث�نية؛ حيث تم ب�لت�لي تهجينه� ب�لقيم والبنى النظرية الجديدة، ل�سيم� الإ�سالم 
الفكريين في  الإن�س�ءين  بين هذين  التوفيق  ت�م في  الب�سري ب�سكل  بينم� نجح  وال�سريعة. 
خالل الثالثة عقود الأخيرة، اأنتجت عملية التهجين الفكرية، ب�سكل حتمي، نقطة توتر 
الجم�عة  اأي  الأ�سيلين.  التراث  ح�ملي  بين  ال�سلطة  توزع  اأن  ينبغي  كيف  م�س�ألة  حول 
الم�سرية وال�سريعة؟ اأهمية العتراف بهذا التوتر في فكر الب�سري، ومثله م�س�ألة التحول 
الب�سري  ط�رق  انتق�د  اأو  ت�سنيف  اأو  لتحليل  لي�ست  الدرا�سة،  هذه  تتبعته  الذي  الفكري 
ك�سخ�س، بل، بدًل من ذلك، هو بهدف فهم الُقَوى الثق�فية الوا�سعة والم�سكالت التي 
الذكر في  ال�س�لف  التوتر  اأن  الفكرية. والواقع  راأين�ه� تعتمل من خالله وُت�سكل م�سيرته 
ِته حول  ا توتًرا اأكبر داخل المجتمع الم�سري ِبُرمَّ اأفك�ر الب�سري يعك�س ب�سكل �سئيل جدًّ
م�س�ألة ال�سلطة التي قد يحظى به� الإ�سالم وال�سريعة في الحكومة الديمقراطية لمرحلة م� 
بعد الثورة. اإنَّ تحرك�ت الب�سري ونت�ئج ال�ستفت�ء الد�ستوري تفتر�س اأنه ل الب�سري ول 
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غ�لبية الم�سريين على ا�ستعداد لإنك�ر مك�نة ال�سريعة بو�سفه� �سلطة في النظ�م الجديد، 
يتبقى بعُد اأن نرى كيف �سيتم اإع�دة التف�و�س ب�س�أن هذه ال�سلطة عندم� تتحول الثورة اإلى 

نظ�م جديد للحكم.
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›› الع��سرة م�س�ءً منى ال�س�ذلي الم�ست�س�ر ط�رق الب�سري: الدقيقت�ن 47 و48‹‹ ، يوتيوب،
http://www.youtube.com/watch?v=nQvL6ENgrko&feature=related

تحول الب�سري انتق�ًل من �سكل م�رك�سي من القومية الراديك�لية نحو الإ�سالم يق�بله 
- على �سبيل المث�ل - م�ويو فتح في لبن�ن الذين تحولوا نحو الإ�سالم ال�سي��سي في 

لوا كت�ئب الجه�د الإ�سالمي. انظر: اأوائل الثم�نيني�ت و�سكَّ
 Manfred Sing. “Brothers in Arms: How Palestinian Maoists Turned

Jihadists”, Die Welt des Islams 51 (2011): 1-44.

بعد اأن مثل الب�سري على مدى ع�سر �سنوات تقريًب� م�سدر اإله�م وتوجيه لمجموعة 
 من الأع�س�ء الذين ان�سقوا عن حركة الإخوان الم�سلمين واأ�س�سوا حركة �سي��سية ب��سم

›› الو�سط‹‹ ع�م 1996م، �سيلعب دوًرا اأكثر و�سوًح� في الحركة الم�سرية من اأجل التغيير 
 المعروفة اخت�س�ًرا ب��سم ›› كف�ية ‹‹. في ع�م 2005م، و�سعت الحركة ا�سمه كبديل 

›› اإجم�ع وطني ‹‹ لمب�رك في رئ��سة م�سر.

ط�رق الب�سري، مق�بلة خ��سة، الق�هرة، 25 اأغ�سط�س 2009.

ر لأول مرة ع�م 1961م ك�نت  خ�تمة كت�ب ف�نون "المعذبون في الأر�س" الذي ُن�سِ
تتمحور حول هذه الدعوة.

الهالل  باأقالمهم،  و�لفنانين  و�الأدباء  �لمفكرين  حياة  في  ›› التكوين‹‹ ،  الب�سري،  ط�رق 
566 )الق�هرة: دارالهالل، 1998(: 48.

الم�سدر ال�س�بق: 49.

اأ�س�ر اإبراهيم البيومي غ�نم في �سيرته الذاتية الق�سيرة عن الب�سري اإلى اأن فكرة وجود 
قد   - "جديدة"  والث�نية  1967م(  )قبل  "قديمة"  واحدة   - الب�سري  من  "طبعتين" 
اأ�سبحت مج�ًزا. انظر: ›› مع�لم في �سيرة ط�رق الب�سري‹‹ ، في طارق �لب�سري �لقا�سي 

�لمفكر )الق�هرة: دار ال�سروق، 1999(: 88.

�لهو�م�ش
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هذه الكلم�ت كتبه� �سالح عي�سى ع�م 1972م، كجزء من عر�سه المليء ب�لمديح 
لأهم عمل ك�ن قد ن�سر للب�سري، "الحركة ال�سي��سية في م�سر". ب�لرغم من اأن هذا 
الكت�ب ن�سر في 1972م ف�إن معظم المق�لت التي يحويه� ن�سرت في ال�ستيني�ت في 
�سحف ي�س�رية ك�ن الب�سري قد كتب فيه� )الطليعة، الك�تب وروز اليو�سف. �سالح 

عي�سى، عر�س لكت�ب الحركة ال�سي��سية، الطليعة )نوفمبر 1972(: 122. 

اأ�سفر هذا البحث في نه�ية المط�ف عن كت�ب "الحركة ال�سي��سية في م�سر 1945-
الب�سري  من  و�سنع  الم�سري  الت�ريخ  في  كال�سيكيًّ�  عماًل  اأ�سبح  الذي  1952م"، 
مًع� ون�سرت في  تم جمعه�  التي  المق�لت  الحرب.  بعد  م�  � في م�سر  مرجًع� مهمًّ
نه�ية المط�ف في هذا الكت�ب ع�م 1972م، ك�نت قد ن�سرت منف�سلة خالل �سنوات 

ال�ستيني�ت في مجلة "الطليعة" ف�ساًل عن دوري�ت ي�س�رية اأخرى.

محمد اأني�س، ››  الت�ريخ في خدمة التحرر ال�ستراكي‹‹ ، �الأهر�م )7 يوليو1963(: 11.

النظرية  لت�أطير  الم�سطلح  هذا   Friedrich Engels اإنجلز"  "فريدريك  ا�ستخدم   
الجتم�عية لك�رل م�رك�س Karl Marx، تم تعريف ال�ستراكية العلمية في مواجهة 
 Saint Simon ال�ستراكية الطوب�وية في اأوائل القرن الت��سع ع�سر، اأمث�ل �س�ن �سيمون
في العمل الذي اأنجزه "اإنجلز" �سنة 1880م " ال�ستراكية: الطوب�وية والعلمية". ن�س�أت 
ال�ستراكية العلمية بو�سفه� تقليًدا فكريًّ� م�سريًّ� في منت�سف الخم�سيني�ت عندم� اأنجز 
الم�سري ميزهم عن  الم�رك�سي  الفكر  كبيًرا في  ال�سيوعيين تحوًل  جيل جديد من 
اأ�سالفهم المب��سرين. كتب "يوف دي ك�بوا" Yoav Di-Capua في و�سف م�هية هذا 
التحول: "بينم� ك�ن الم�رك�سيون خالل �سني الأربعيني�ت يعتبرون ق�سيتهم بو�سفه� 
فقط ق�سية، اأ�سبحوا في الخم�سيني�ت يعتبرون اأنه� علمية وب�لت�لي حتمية". وفرت درا�سة 
 الت�ريخ و�سيلة لكت�س�ف والتدليل على حتمية تقدم الأمة نحو هذه الق�سية، التي لم تكن
اأقل من بلوغ الأمة لأعلى مراحل ال�ستراكية، ومعه�، ال�ستقالل المطلق. في العمل 
الت�ريخي لكل من "اإبراهيم اأمير" و"فوزي جري�س" و"�سهدي عطية ال�س�في" - وهم 
بدا   - الوقت  ذلك  في  ال�سيوعية  الحركة  في  المعروفين  المفكرين  اأهم  من  ثالثة 
 الم��سي الم�سري وقد تحكمت به الُقَوى والقوانين المتمركزة حول تقدم ال�سراع

الطبقي التي يمكن درا�سته� علميًّ� وت�سخيره� لتحقيق الأهداف الم�ستقبلية
 Yoav Di-Capua. Gatekeepers of  the Arab Past: Historians and
 History Writing in Twentieth Century Egypt (Berkeley: Universityof
California Press, 2009): 278.
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الأمة"، لتحرر  الرئي�سية  القومية  والرواية  القت�س�دية  الحتمية  "توليفة من   من خالل 
 جعلت هذه المجموعة من المفكرين الم�رك�سيين الجدد من مب�درة درا�سة وكت�بة
الت�ريخ اأ�س��ًس� لم�سروع برن�مج يهدف اإلى تحقيق م�ستقبل م�سر الحديثة الم�ستقلة"

 Meijer, The Quest for Modernity: Secular Liberal and Left-Wing
 Political Thought in Egypt, 1945-1958 (London: Rutledge Curzon,
 2002): 223.

لذلك لي�س من قبيل ال�سدفة اإذن اأن هذا الجيل نف�سه قد اأنجز النتق�ل الكبير الآخر 
للم�رك�سية الم�سرية في منت�سف الخم�سيني�ت وهو الم�س�لحة مع النظ�م الن��سري، 
مم� اأدى اإلى اعتم�د الدولة الر�سمي لمنهج ال�ستراكية العلمية في كت�بة الت�ريخ ع�م 
1962م كطريقة اأولية في ت�أليف وتنقيح برامج اإ�سالح ال�ستراكية العلمية كم� تمت 

�سي�غته� في الميث�ق القومي.

ط�رق الب�سري، ›› ع�م 1946م في الت�ريخ الم�سري‹‹ ، �لطليعة )فبراير 1965(:58-50.

الم�سدر ال�س�بق: 52.

الم�سدر ال�س�بق.

الم�سدر ال�س�بق: 58.

الم�سدر ال�س�بق: 50. 

ط�رق الب�سري، ››  في مفهوم الملكية الخ��سة‹‹ ، �لطليعة )اأكتوبر 1966(:43-30. 

بداأ هذا الجدل في اأوائل ال�ستيني�ت بعد اأن عزلت  الحكومة �سريًع� اأغلب الملكي�ت 
في ع�م 1962م؛  الخ��سة  الأعم�ل  م�س�ريع  مئ�ت  مت  واأَمَّ للنخبة  الت�بعة  الزراعية 
ال�ستراكي  الإ�سالح  برن�مج  اأ�سهر.  �ستة  غ�سون  في  عمالق  قط�ع  خلق  لغر�س 
حكوميًّ�  برن�مًج�  واأق�م  فدان   100 اإلى  الأرا�سي  ملكية  من   � اأي�سً قلَّ�َس  الجديد 
النق��س حينئذ ع�م 1966م بعد اغتي�ل  التع�وني�ت الزراعية. انفجر  لالإ�سراف على 
"�سالح ح�سين"، ال�ستراكي الج�سور وزعيم الم�سروع الزراعي الجم�عي في قرية 
اإلى  الن��سر  التي وجهه� جم�ل عبد  الدعوة  – بعد  اإثر وف�ة ح�سين  كم�سي�س. على 
كم�سي�س"  "ثورة  على  �س�هًدا  والوقوف  القرية  لزي�رة   Che Guevara غيف�را  ت�سي 
في  ال�ستقرار  الفالحين وعدم  بين  العميقة  النق�س�م�ت  بو�سوح  بنف�سه - ظهرت 
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الم�سروع ال�ستراكي الذي تم بن�وؤه؛ ولتحطم ال�سورة الطوب�وية لكم�سي�س التي ك�ن 
يراد له� اأن تعك�س ن�فذة نحو م�ستقبل م�سر.

لنق��س مو�سع حول ق�سية كم�سي�س يراجع:
Hamied Ansari. Egypt: The Stalled Society (Albany, NY: State University 
of  New York Press, 1986): 32-44.

اأورد الب�سري "علي عبد الوافي" على �سبيل المث�ل، الذي ج�دل ب�أن الإ�سالم "يحمي 
الملكية الخ��سة" لكنه "ل ي�سمح ب�أن ي�سود الراأ�سم�ليون"، وب�لت�لي ي�سف الإ�سالم 
 ب�أنه "ال�ستراكية الو�سط" التي ينبغي له� اأن تكون نموذًج� لال�ستراكية العربية، الب�سري،

››   في مفهوم الملكية‹‹ :40.
Karl Marx. “Marx on the History of  His Opinions”, in The Marx-
Engels Reader, edited by Robert C. Tucker, 2nd ed. (New York: WW 
Norton & Co., 1978): 4.

الب�سري، ››   في مفهوم الملكية‹‹ :43.

يقول الب�سري: "الن��س هم خزان من القيم الحية ومن تراثهم"، انظر: الم�سدر ال�س�بق.

العربية؛  القومية  تقدًم� من  اأكثر  �سكاًل  تمثل  العربية  ال�ستراكية  اأن  اإلى  الب�سري  دع� 
لأن "الثورة ال�ستراكية انطلقت من مواقف الثورة القومية". و"عمقت" دعوته� اإلى 
اإع�دة �سي�غة ال�ستقالل بو�سفه "�سي�دة ال�سعب الع�مل لأجل م�سير بالدهم". انظر: 
الم�سدر ال�س�بق: 43. هذا مم� يعيد ا�ستدع�ء حجج الب�سري في مق�له الأول الذي 
كتبه ع�م 1946م حول الوعي الجم�هيري المتو�سع عقب ال�سطراب القت�س�دي 
بعد الحرب ب�س�أن اإع�دة تعريف هدف ال�ستقالل الوطني ب�سكل اأكثر �سموًل بو�سفه 

ا�ستقالًل �سي��سيًّ� واقت�س�ديًّ�.

الم�سدر ال�س�بق: 37.

هذه الأهداف الأربعة – و�سع حد لال�ستغالل، بلوغ الإرادة ال�سعبية لو�س�ئل الإنت�ج، 
تذويب الطبق�ت، وتحقيق العدالة والكتف�ء لكل الم�سريين - مثلت ب�لن�سبة للب�سري 
جوهًرا ل يط�له ال�سك في الم�سروع العربي ال�ستراكي المن�سو�س عليه في الميث�ق. 
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وبينم� تكون جوانب الميث�ق؛ مثل الملكية الخ��سة، موا�سيع عر�سة للتغيير مع تقدم 
الثورة، ُتَعدُّ هذه الأهداف الأربعة اأهداًف� ث�بتة. انظر: الم�سدر ال�س�بق: 32-31.

الم�سدر ال�س�بق: 43.

الك�مل   "انحي�زه  عن  يك�سف  للمفكر  الفكري"  "النفت�ح  اأن  على  الب�سري  يوؤكد 
ل�سفوف ال�سعب" ب�تج�ه ق�سية "و�سع حد ل�ستغالل فرد من قبل فرد اآخر". بينم� 
يك�سف التفكير ال�سيق عن ولء المرء لفكرة اأو مبداأ غير م�دي بدًل عن الن��س وواقع 

وجودهم. انظر: الم�سدر ال�س�بق.

ط�رق الب�سري، مق�بلة خ��سة، الق�هرة، 25 اأغ�سط�س 2009.

الم�سدر ال�س�بق.

الفترة على عملية مراجعة  الفكرية في هذه  الب�سري يركز جهوده  بينم� ك�ن ط�رق 
�سنوات  ع�سر  مدى  على  والت�ريخي  الق�نوني  عمله  تنقيح  على  تنطوي  ذاتية  نقدية 
� على م�سروع ت�ريخي جديد يهتم ب�لتع�ون  ون�سف خلت، ق�ل اإنه ك�ن يفت�س اأي�سً
المن�ه�سة  الم�سرية  الوطنية  الحركة  في  والم�سلمين  الأقب�ط  بين  الداخلي  الديني 
اأ�سفر عن عمل  الذي  البحث  اإلى ثورة ع�م 1919م. هذا  التي و�سلت  لال�ستعم�ر 
حد  اإلى  ع  َو�سَّ الوطنية"،  الجم�عة  اإط�ر  في  والأقب�ط  "الم�سلمون  ال�سخم  الب�سري 
ال�س�بقة في مرحلة م�سر م�  الت�ريخي الذي اكت�سبه خالل بحوثه  كبير من المنظور 
قبل الثورة في القرن الت��سع ع�سر، في نف�س الوقت الذي ك�ن يراقب فيه تقدمه� في 

ال�سبعيني�ت.

ط�رق الب�سري، ››  �سعد زغلول وفكره ال�سي��سي‹‹ ، �لطليعة )م�ر�س 1996(: 38.

ط�رق الب�سري، �لديمقر�طية و�لنا�سرية )الق�هرة: دار الثق�فة الجديدة، 1975(.

الب�سري، ››  �سعد زغلول وفكره ال�سي��سي‹‹ : 39.

الب�سري، �لديمقر�طية و�لنا�سرية: 63. 

ط�رق الب�سري، مق�بلة خ��سة، الق�هرة، 25 اأغ�سط�س 2009.
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ط�رق الب�سري، ›› ثالث مالحظ�ت عن الحركة الديمقراطية الم�سرية ‹‹ ، في در��سات 
في �لديمقر�طية �لم�سرية )الق�هرة: دار ال�سروق، 1987(: 204. وتجدر الإ�س�رة اإلى 
اأن الب�سري كتب هذه المق�لة ع�م 1979م، على الرغم من اأنه� ن�سرت لأول مرة ع�م 

1981م )الغ�نم: 96(.

Raymond William Bakerاأحد الأمثلة عن هذه القراءة الخ�طئة، كت�ب لريموند وليم بيكر 
داخل  ح�سًرا  الب�سري  ي�سنف  الكت�ب  2003م.  ع�م  المن�سور  خوف"  بال  اإ�سالم 
�سم�ه  م�  والت�سعيني�ت،  الثم�نيني�ت  في  تطور  الذي  الو�سطي  الفكري  التج�ه 
ككي�ن  الب�سري  فكر  تقديم  اأهمل  وبذلك  الجدد".  الإ�سالميين  "مدر�سة  الك�تب 
بتعددية  يحتفي  "بيكر"  اأن  من  ب�لرغم  ن��سرية.  بجذور  ودين�ميكي  متطور  بذاته 
اأمث�ل  المتمكنين  الدينيين  الأزهر  علم�ء  ت�سم  التي   - الجديدة  الإ�سالمية  الطليعة 
الج�مع�ت  خريجي  من  المتخ�س�سون  اإليه�  م�س�ًف�  القر�س�وي  يو�سف  ال�سيخ 
تحت  يجمع  تمييز،  وبدون  الك�تب  ف�إن   - الب�سري  ط�رق  اأمث�ل  العلم�نية 
انبثقت  اأنه�  يعلن  حين  التج�ه  لهذا  المتب�ينة  الفكرية  الجذور  بين  المظلة  نف�س 
الم�سلمين  الإخوان   " اإن  "بيكر"  يقول  حين  الم�سلمين.  الإخوان  حركة  عن 
وح��سمة"، م�ستقلة  كقوة  الجدد  الإ�سالميين  اتج�ه  عنه�  انبثق  التي  الحركة   �سكلوا 

 ومن َثمَّ ف�إن اعتب�ر الب�سري اأحد الأعالم الموؤ�س�سين لهذا التج�ه، ي�سلل الق�رئ ب�س�أن 
Raymond William Baker, .الن�س�أة والروح المتميزة لمواقف الب�سري ك�إ�سالمي جديد
Islam Without Fear (Cambridge, MA: Harvard University Press 2003): 3.

لماذ�  �لثانية:  �لنكبة  در�ش  كت�ب:  في  الأطروحة  هذه  القر�س�وي  يو�سف  ال�سيخ  قدم 
�نهزمنا وكيف ننت�سر؟ ط. 3 )الق�هرة: مكتبة وهبة، 1987(.

ال�سروق،  )الق�هرة: دار  �لوطنية  �إطار �لجماعة  �لم�سلمون و�الأقباط في  الب�سري،  ط�رق 
.3 :)1983

الب�سري، ثالث مالحظات: 245.

على  ق�ئًم�  ال�ستعم�ري  لال�ستيط�ن  "م�سروًع�  بو�سفه�  هن�  اإ�سرائيل  الب�سري  ي�سف 
انظر:  مواطنيه�".  وت�ستيت  المنطقة  في  التو�سع  اإلى  ويهدف  العربية،  الأرا�سي 

الم�سدر ال�س�بق: 250.
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››من�ق�س�ت‹‹ ، في �لقومية �لعربية و�الإ�سالم، بحوث ومناق�سات �لندوة �لفكرية �لتي نظمها 
 :)1981 العربية،  الوحدة  درا�س�ت  مركز  )بيروت:  �لعربية  �لوحدة  در��سات  مركز 

.355

الب�سرى، ثالث مالحظات:350.

الب�سري، �لم�سلمون و�الأقباط: 3.

الب�سرى، ثالث مالحظات: 204.

الم�سدر ال�س�بق. وفًق� للمق�بلة التي اأجراه� "اإبراهيم غ�نم" مع الب�سري، ف�إن المرة 
الأولى التي �س�غ فيه� م�سطلح�ت الزدواجية، الوافد والتراث ك�نت ع�م 1979م، 

حين كتب هذا المق�ل الذي لم ين�سر حتى �سنة 1981م )الغ�نم: 96(.

ظهر الب�سري في ع�م 1982م بنظريته الجديدة ودافع عنه� في �سكله� النه�ئي في 
م�سر  في  ال�سي��سية  "الحركة  عن  لكت�به  الث�نية  للطبعة  كتبه�  التي  الجديدة  المقدمة 
1945-1952م" الذي اأ�سبح مذ ذاك من كال�سيكي�ت الت�ريخ الم�سري الحديث 
الذي  المعروف  الجدل  العلمية.  ال�ستراكية  بمنهج  الت�ريخ  كت�بة  رمزيًّ� عن  ومث�ًل 
يدور  الثورة  قبل  م�  مرحلة  في  الم�سرية  للحرك�ت  الب�سري  تف�سير  اإع�دة  ا�ستحثه 
حول انقالب �س�حب الكت�ب في مواقفه ال�س�بقة تج�ه حركة الإخوان الم�سلمين 
لحركة  �س�بًق�  َهه  َوجَّ الذي  الق��سي  حكمه  اأن  الب�سري  اأقر  ال�سيوعية.  والحرك�ت 
الإخوان ومنظم�ت اإ�سالمية اأخرى ك�ن في غير محله في الطبعة الأولى من الحركة، 
الجم�ع�ت  هذه  لعبته  الذي  المهم  ب�لدور  ال�سحيح  ب�ل�سكل  تعترف  لم  والتي 
والموؤ�س�س�ت الإ�سالمية للحف�ظ على التراث. تن�ُول الب�سري لل�سيوعيين، من جهة 
ل من الت�أييد اإلى النقد حين اأعلن اأن حرك�تهم لي�س له� وجود في الواقع  ث�نية، تحوَّ
الم�سري، بل اأ�سبحت غريبة عنه ب�سبب روحه� الم�رك�سية. وفًق� لنموذج الب�سري 
الجديد، يتجلى الوافد في المب�درة ال�سيوعية ب�سبب ق�عدته� الأيديولوجية في الفكر 
اأن الجم�هير �ست�ستجيب فقط وَتَتَبنَّى حركة تج�سد  الغربي واإهم�له� للتراث. وبم� 
التراث، الذي يرتبط في النه�ية بهويتهم الجم�عية، وخبرتهم، ونظ�مهم الأخالقي، 
ال�سيوعيون كم� حدث معهم. انظر: ط�رق  اأن يف�سل  الطبيعي  اأنه من  الب�سري  اأكد 
الب�سري، ›› مقدمة‹‹ ، في �لحركة �ل�سيا�سية في م�سر 1945-1952م، ط. 2 )الق�هرة: 
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 32-26  ،23-22 ال�سفح�ت  خ��س  ب�سكل   .72-7  :)1983 ال�سروق،  دار 
التي تخ�س قراءاته المراجعة لكل من ال�سيوعيين والإخوان الم�سلمين. 

يتحدث  الذي  التع�طف   .358-357 و�الإ�سالم:  �لعربية  �لقومية  في  ›› من�ق�س�ت‹‹ ، 
الدلئل  من  هو  الحداثيون  ال�سلفيون  ق�ده  الذي  الم�سروع  اإخف�ق  عن  الب�سري  به 
ت�سوره  في  لالإله�م  وكم�سدر  كنموذج  ذهنه  في  هوؤلء  ي�ستح�سر  اأنه  على  الأكيدة 

لم�سروعه القومي المراجع. 

الم�سدر ال�س�بق: 358.

من المهم ت�سليط ال�سوء على هذا الرتب�ط، ط�لم� اأن الب�سري وكثيًرا من مع��سريه 
ممن ان�سموا اإليه في تجربة التحول نحو نموذج اإ�سالمي من القومية العربية يميلون 
في نه�ية المط�ف اإلى و�سف م�سروعهم ك��ستمرار لتقليد ال�سيخ محمد عبده. ب�لنظر 
اإلى اأن "م�لك بن نبي" ع��س وكتب في م�سر ال�ستيني�ت بدعم �سخ�سي من الرئي�س 
عبد الن��سر الذي رحب به ع�م 1956م بعد اأن ترك وطنه في خ�سم حرب التحرير 
التي ك�نت تخو�سه� جبهة التحرير الوطني بهدف تحقيق ا�ستقالل الجزائر، يبدو من 
ا اأنه ك�ن اأ�س��سيًّ� في تن�سيط التفكير والنق��س لدى المفكرين الم�سريين  المحتمل جدًّ

بخ�سو�س م�سروع محمد عبده واإط�ره النظري الح�س�ري. 

ج�دل ابن نبي ب�أن "ا�ستعم�ر العقول" من ِقَبل الغرب في المجتمع�ت الم�سلمة ك�ن 
يك�سف عن "ه�س��سة" خطيرة في الح�س�رة الإ�سالمية تج�ه ال�ستعم�ر العق�ئدي الذي ل 

يمكن عالجه اإل عبر "تجديد الجوهر الخالق في اإيم�ن الم�سلم" وا�ستثم�ر ذلك. 

ابن نبي الذي ا�ستبق الب�سري بع�سرين �سنة، "لفت النتب�ه اإلى المرحلة الجديدة من 
التطور الع�لمي اأي تحول �سراع القوى بين القوى العظمى نحو الميدان العق�ئدي، 
وهو م� يحتم الأمر على الدول الإ�سالمية والأفرواآ�سيوية التي تع�ني تخلًف� في مجـــ�ل 

اأدوات القـــوة الم�دية، لإيالء اأق�سى اهتم�مه� لم�سكلة الأفكـ�ر".

Sebastian J. Walsh. “Killing Post-Almohad Man: Malek Bennabi, Algerian 
Islamism and the Search for a Liberal Governance”, The Journal of  
North African Studies 12, No. 2: 237. 
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Malek Bennabi. “Malek Bennabi: His Life, Times and Thought: Translator’s 
Introduction”, In: Islam in History and Society, translated by Asma 
Rashid (Islamabad: Islamic Research Institute, 1988): 25.
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ب�ل�سرورة  ا�ستخدموا  الموؤتمر  في  الح��سرين  المفكرين  كل  لي�س  اأنه  حين  في 
ح��سروا  الم�س�ركين  كل  اأن  اإل  الفردي،  عملهم  في  تحديًدا  "ح�س�رة"  م�سطلح 
والثق�فة،  الدين،  م�سطلح�ت  ذلك  في  بم�  المعنى،  بهذا  مرتبطة  مو�سوع�ت  في 
"الإ�سالم  في:  الدوري  العزيز  عبد  العن�وين:  ت�سمنت  والأ�س�لة.  والهوية  والفكر، 
القومية  الثق�فة  في  "الأ�س�لة  في:  عب��س  اإح�س�ن  والتعريب"،  العربية  اللغة  وانت�س�ر 
والإ�سالم"،  العربية  القومية  بين  العالقة  "م�ستقبل  في:  المجد  اأبو  كم�ل  الحديثة"، 
واأنور عبد الملك في: "رائحة ال�سرق: دور التك�مل الح�س�ري بين القومية العربية 

والإ�سالم في خلق ع�لم جديد.
�سعد الدين اإبراهيم، ››  تعقيب خت�مي‹‹ ، في �لقومية �لعربية و�الإ�سالم :738.

 ط�رق الب�سري، ›› الخلف بين النخبة والجم�هير اإزاء العالقة بين القومية العربية والإ�سالم‹‹ ،
في �لقومية �لعربية و�الإ�سالم :300.

›› من�ق�س�ت‹‹ ، في �لقومية �لعربية و�الإ�سالم: 356.

بين  �لقانوني  �لو�سع  في  الإ�سالمي‹‹ ،  الت�سريع  في  التجديد  ››  رحلة  الب�سري،  ط�رق 
ر  �ل�سريعة �الإ�سالمية و�لقانون �لو�سعي )الق�هرة: دار ال�سروق، 1996(: 48-49. ُن�سِ

هذا المق�ل لأول مرة في م�ر�س 1979م في مجلة العربي الكويتية.
›› من�ق�س�ت‹‹ ، في �لقومية �لعربية و�الإ�سالم: 356.

 Joseph Mughaizel "جوزيف مغزيل" تعليقه على ورقة  في  اإلى هذا  الب�سري  اأ�س�ر 
الُمَعْنَوَنة بــ "Islam, Arab Christianity, Arab Nationalism and Secularism " انظر:

››   تعقيب 1‹‹ ، في �لقومية �لعربية و�الإ�سالم :393. 

تنعك�س هذه المك�نة الم�ستقلة في لقب "الإ�سالمي الم�ستقل" التي ُي�س�ع ا�ستخدامه� 
لالإ�س�رة اإلى ط�رق الب�سري، وفهمي هويدي، وكم�ل اأبو المجد، ومحمد �سليم العوا 
ب�سبب و�سعهم الم�سترك كمفكرين اإ�سالميين ل يتبعون اأي حزب اأو حركة �سي��سية. 
�الإ�سالميون  دي�ب،  ح�فظ  محمد  انظر:  المجموعة  لهذه  و�س�ملة  رائدة  لدرا�سة 

�لم�ستقلون: �لهوية و�ل�سوؤ�ل )الق�هرة: ميريت،2002(.
والإخوان.  الب�سري  بين  الطويلة  الم�س�لحة  م�سيرة  في  البداية  مجرد  مثََّلت  هذه 
�ستكون الخطوة الرئي�سية الت�لية في ع�م 1986م، مع ن�سر مقدمة الطبعة الث�نية من 
انقالب  على  احتوت  التي  الجديدة  المقدمة  م�سر"،  في  ال�سي��سية  "الحركة  كت�ب 
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الإخوان  ال�س�بق لحركة  في  التي وجهه�  الق��سية  النتق�دات  ب�س�أن  ال�سهير  الك�تب 
الم�سلمين حين ك�ن مفكًرا ا�ستراكيًّ�.

 Geneive Abdo. No God but God: Egypt and the Triumph of  Islam
(Oxford: Oxford University Press, 2000): 67-68.

ط�رق الب�سري، م�سر بين �لع�سيان و�لتفكك )الق�هرة: دار ال�سروق، 2006(: 38.

الم�سدر ال�س�بق:40.

الم�سدر ال�س�بق: 37-36.

انظر على �سبيل المث�ل ال�سفحة 40.

 Hossam Tammam and Patrick Haenni, “Egypt: Islam in the Insurrection”,
 Religioscope, translated by Wendy Kristianasen (February 2011),
http://religion.info/english/articles/article_519.shtml

اقتب��س.
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الق��سي  الب�سري  ط�رق  في  الب�سري‹‹ .  ط�رق  �سيرة  في  ››  مع�لم  غ�نم.  البيومي  اإبراهيم 
المفكر. الق�هرة: دار ال�سروق، 1999.

�سعد الدين اإبراهيم. ›› تعقيب خت�مي‹‹ . في �لقومية �لعربية و�الإ�سالم، بحوث ومناق�سات �لندوة 
العربية،  الوحدة  �لفكرية �لتي نظمها مركز در��سات �لوحدة �لعربية. بيروت: مركز درا�س�ت 

.739-737 :1981

�سالح عي�سى. ››   عر�س لكت�ب الحركة ال�سي��سية في م�سر 1945-1952م‹‹ . �لطليعة 
)نوفمبر 1972(: 127-122.

ط�رق الب�سري. ››  تعقيب 1‹‹ . في �لقومية �لعربية و�الإ�سالم، بحوث ومناق�سات �لندوة �لفكرية 
�لتي نظمها مركز در��سات �لوحدة �لعربية. بيروت: مركز درا�س�ت الوحدة العربية، 1981: 

.393-387

ط�رق الب�سري. ››    التكوين‹‹ . في حياة �لمفكرين و�الأدباء و�لفنانين باأقالمهم. الهالل 566. 
الق�هرة: دار الهالل، 1998: 50-25.

في در��سات في  الم�سرية‹‹ .  الديمقراطية  الحركة  ›› ثالث مالحظ�ت عن  الب�سري.  ط�رق 
�لديمقر�طية �لم�سرية. الق�هرة: دار ال�سروق، 1987: 257-240.

ط�رق الب�سري. �لحركة �ل�سيا�سية في م�سر 1945-1952م. الق�هرة: الهيئة الم�سرية الع�مة 
للكت�ب، 1972. 

ط�رق الب�سري. �لحركة �ل�سيا�سية في م�سر 1945-1952م. ط. 2. الق�هرة: دار ال�سروق، 1983.
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